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АНОТАЦІЯ
Богоніс

О.М.

Формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в професійному
коледжі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук
України, Київ, 2018.
У дисертації «Формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному
коледжі» визначено й обґрунтувано педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу, експериментально перевірено їх ефективність.
Здійснений аналіз теоретичних джерел та педагогічної практики показав
невідповідність стану підготовки майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу у професійних коледжах вимогам світових стандартів.
Задоволення запитів системи обслуговування у високопрофесійних і
конкурентоздатних фахівцях детермінує потребу формування у них професійно
значущих умінь та навичок, розвиток фахової компетентності, зокрема
економічної.
Молодший спеціаліст готельного та ресторанного сервісу в майбутній
професійній діяльності повинен розв’язувати завдання, пов’язані не тільки з
реалізацією професійних знань та вмінь, а й виконувати основні операції
торговельних процесів, здійснювати готівковий та безготівковий розрахунки з
клієнтами, аналізувати й узагальнювати результати виробничо-господарської і
комерційно-фінансової діяльності, робити відповідні економічно обґрунтовані
висновки, пропонувати ефективні заходи господарювання і контролювати їх
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здійснення в умовах динамічних змін у ринковому середовищі HoReCa,
розробляти

бізнес-план

стратегічного

розвитку

підприємства

готельно-

ресторанної сфери, що, безумовно, потребує відповідного рівня економічної
компетентності.
Проблема формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу досліджувалась із позицій
компетентнісного,

системного,

андрагогічного,

діяльнісного,

професіографічного, акмеологічного та культурологічного підходів, що дало
змогу розглядати досліджувану дефініцію.
Теоретичний аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження дав
змогу уточнити сутність поняття «економічна компетентність майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному
коледжі», що розглядається як здатність особи здійснювати трансформацію в
дії

мотиваційно-особистісних,

когнітивно-пізнавальних,

діяльнісно-

рефлексивних ресурсів при вирішенні економічно-професійних завдань й
забезпечувати ефективну самореалізацію у динамічних ринкових умовах
HoReCa.
Розкрито структуру економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу через взаємопов’язані її
компоненти:

мотиваційно-особистісний,

діяльнісно-рефлексивний,

які

когнітивно-пізнавальний

відображають

їх

взаємозв’язок

та
та

взаємозумовленість із майбутньою професійною діяльністю.
Виявлено особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної
підготовки майбутніх спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
З урахуванням результатів психолого-педагогічних досліджень щодо
підготовки спеціалістів сфери готельного та ресторанного сервісу на основі
компетентнісного підходу визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні
умови

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у коледжі: мотивація студентів
до оволодіння економічними знаннями та використання їх у професійній
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діяльності; реалізація конусного інтегрування змісту навчання економічних
дисциплін; використання методів проблемного навчання; впровадження ігрових
технологій навчання.
Розроблено модель формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, яка містить чотири
взаємопов’язаних блоки: цільовий, суб’єктний, змістово-процесуальний та
результативний. Складниками цільового блоку є: мета реалізації вказаної
моделі,

завдання,

андрагогічний,
принципи

підходи

(компетентнісний,

професіографічний,

формування

системний,

акмеологічний,

означеної

компетентності

діяльнісний,

культурологічний),
(загальнодидактичні:

систематичності, зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації, активності,
наочності

та

специфічні:

професійної

спрямованості,

технологічної

послідовності, моделювання професійної діяльності, професійної мобільності),
структурні компоненти економічної компетентності майбутнього молодшого
спеціаліста готельного та ресторанного сервісу (мотиваційно-особистісний,
когнітивно-пізнавальний,

діяльнісно-рефлексивний).

Суб’єктний

блок

забезпечує суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладача і студентів. Змістовопроцесуальний

блок

відображає

наступність

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу

упродовж

мотиваційно-спонукального,

змістово-інтеграційного,

технологічно-діяльнісного етапів з урахуванням визначених педагогічних умов.
Основоположною складовою моделі є методика формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу,

(зміст

(економічні

дисципліни,

інтегрований

спецкурс

«Моя

економічна компетентність»); форми організації (лекції, практичні, семінарські
заняття,

бінарні

заняття,

тренінги);

методи

навчання

(традиційні

та

інтерактивні); засоби навчання (паперові, електронні, технічні). Результативний
блок відображає критерії, показники та рівні сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у професійному коледжі.
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Для встановлення рівня сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу до
кожного

компонента

економічної

(мотиваційно-особистісний,

компетентності

визначено

когнітивно-пізнавальний,

критерії

діяльнісно-

рефлексивний) та відповідні їм показники.
Визначено високий, достатній, середній та низький рівні сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу і встановлено, що перехід

від попереднього до

наступного рівня сформованості економічної компетентності супроводжується
якісними та кількісними змінами, що відображається у змісті компонентів
досліджуваного явища.
Обґрунтовано мету, завдання й етапи дослідницько-експериментальної
роботи, доведено ефективність педагогічних умов формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу.

Результати

констатувального

етапу

експерименту

засвідчили

недостатній рівень сформованості економічної компетентності майбутніх
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в умовах традиційної системи
професійної підготовки в коледжі.
Ефективними формами і методами формування компонентів економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу стали: бінарні заняття, тренінги, метод комунікативної атаки (цікаві
економічні факти, цитати, розповіді, економічний анекдот тощо), метод
залучення студентів до управління освітнім процесом (спільне зі студентами
планування навчання, звертання за порадою до учнів, особистісно-довірливе
звертання до учнів; ігрові методи навчання (Web-квест, он-лайн сервіси Kahoot,
економічні ігри-вправи «Економічний бій», економічна гра «Презентація
франшизи готельно-ресторанного комплексу для потенційного інвестора», мініігри, ігрові ситуації «Економічна формула», ігрові прийоми тощо), метод
розв’язання проблемних виробничих і життєвих ситуацій («Цікава економічна
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статистика та факти», «Шведський стіл», створення «ситуації успіху», відео за
запитом, інтерактивні онлайн-сервіси, сугестія, «комунікативна атака» тощо);
робота з кейсами «Історії невдалих кредитних покупок», ігровий прийом
«незакінчене речення», ігрова ситуація «Бюджет готельно-виробничого
підприємства»,

економічні

ігри-вправи

«Економічний

бій»,

міні-ігри)

забезпечувало цілісність формування економічної компетентності майбутнього
молодшого спеціаліста готельного та ресторанного сервісу.
Для перевірки достовірності результатів експерименту, одержаних в ЕГ
та КГ, було використано критерій Пірсона χ2, що дозволило підтвердити
статистичну значущість змін, які відбулися в рівнях сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в експериментальній групі.
Результати експериментальної роботи засвідчили, що мету наукового
пошуку досягнуто, поставлені завдання виконано, гіпотезу підтверджено.
Визначено перспективні напрями подальших педагогічних досліджень.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає
в тому, що: вперше визначено й обґрунтовано педагогічні умови формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу у професійному коледжі (мотивація студентів до
оволодіння економічними знаннями та використання їх у професійній
діяльності; реалізація конусного інтегрування змісту навчання економічних
дисциплін; використання методів проблемного навчання; впровадження ігрових
технологій

навчання),

розроблено

модель

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у професійному коледжі, що охоплює цільовий, суб’єктний, змістовопроцесуальний та результативний блоки; уточнено зміст понять «економічна
компетентність»,

«економічна

компетентність

майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу»; удосконалено навчальнометодичне забезпечення формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу; подальшого
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розвитку набули положення щодо інтегрування змісту навчальних дисциплін,
форми організації та методи

формування

економічної

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в умовах
соціального партнерства.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
розробленні й впровадженні в освітній процес професійних коледжів
навчально-методичного комплексу, що містить: інтегрований спецкурс «Моя
економічна

компетентність»; методичні

рекомендацій

«Формування

економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в професійному коледжі», «Методичні рекомендації для
виконання індивідуальних завдань з предмета «Економіка підприємства»»,
«Методичні рекомендації з організації та проведення самостійної роботи з
предмета «Економіка підприємства».
Матеріали дослідження можуть бути використані в професійно-технічних
навчальних

закладах,

неформальній

освіті

дорослих

для

подальшого

вдосконалення процесу формування економічної компетентності майбутніх
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Ключові

слова:

економічна

компетентність,

молодший

спеціаліст

готельного та ресторанного сервісу, формування економічної компетентності,
педагогічні

умови

формування

економічної

компетентності,

модель

формування економічної компетентності.
Список публікацій здобувача
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Богоніс, О.М. (2017). Аналіз змісту професійної діяльності фахівця
готельного та ресторанного сервісу. Педагогічні науки, LXXV, 2, 89–93.
2. Sushentseva, L.L., Bogonis, O.M. (2017). Foreign experience providing
educational services in the field of hotel and catering (HoReCa). Znanstvena misel
journal, 6, 1, 46–51.

8
3. Богоніс, О.М. (2017). Модель формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
коледжі. Науковий вісник Ужгородського університету. Педагогіка. Соціальна
робота, 2(41), 28–34.
4. Богоніс, О.М. (2017). Педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в коледжі. Молодий вчений, 6 (46), 194–201
5. Богоніс, О.М. (2017). Проблеми та перспективи підготовки спеціалістів
готельного і ресторанного сервісу в Україні в умовах глобалізаційних процесів.
Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки, 15, 6–10.
6. Bogonis, O.M. (2017). Method of forming of the economic competence of
the future junior specialists of hotel and restaurant service. Молодий вчений, 10 (50),
408–411.
7. Богоніс, О.М. (2017). Характеристика компонентів моделі формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного обслуговування. Обрії, № 2 (45), 98–103.
8. Богоніс,

О.М.

(2017).

Структурні

компоненти

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу. Молодь і ринок , 10 (153), 150–156.
9. Богоніс, О.М. (2017). Ігрові технології навчання як одна із педагогічних
умов

формування

спеціалістів

економічної

готельного

та

компетентності

ресторанного

майбутніх

обслуговування.

молодших
Педагогічний

альманах, 36, 46–50.
10. Богоніс, О.М. (2017). Результати педагогічного експерименту з
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу в професійному коледжі. Теорія і методика
професійної освіти. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/26dec2017/
29.pdf.

9
11. Богоніс, О.М. (2016). Методичні рекомендації для виконання
індивідуальних

завдань

з

предмета

«Економіка

підприємства».

Львів: «Манускрипт».
12. Богоніс, О.М. (2016). Методичні рекомендації з організації та
проведення самостійної роботи з предмета «Економіка підприємства».
Львів: «Манускрипт».
13. Богоніс,

О.М.

(2017).

Моя

економічна

компетентність:

інтегрований спецкурс. Львів: «Манускрипт».
14. Богоніс, О.М. (2017). Формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
професійному коледжі: методичні рекомендації. Хмельницький: «Термінова
типографія».
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
15. Богоніс, О.М. (2017). Економічна компетентність та освіченість
учнів.

В кол.

ред.

Проблеми

та

перспективи

розвитку

економіки

і

підприємництва та комп’ютерних технологіц в Україні: ХІІІ науковопрактична конференція, Львів, 27–31 березня (с. 135–136). Львів: Національний
університет «Львіська політехніка».
16. Богоніс, О.М. (2017). Економічна компетентність та освіченість
учнів.

В

кол.

ред.

Актуальні

проблеми

соціокультурного

розвитку

особистості: Всеукраїнська науково-практична конференція, Кривий Ріг, 6-7
квітня (с. 119–120). Кривий Ріг: КФ ЗНУ, КП «Криворізька друкарня».
17. Богоніс, О.М. (2017). Роль дистанційного навчання в системі
підготовки молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу. В В.Л.
Ортинський (Ред.). Управління в освіті : VIII Міжнародна науково-практична
конференція, Львів, 26–27 квітня (с. 143-148). Львів: Інститут права та
психології НУ «Львівська політехніка».
18. Богоніс,

О.М.

Педагогічні

умови

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного

10
обслуговування. В Д.Е. Кільдеров (Ред.). Профі HUB: простір освітніх &
виробничих інновацій: ІІІ Графічно-інформаційний форум, присвячений пам’яті
професора Маргарити Федорівні Юсуповій, Київ-Одеса-Коблево, 8–9 черв. (с.
65). Київ: Міжнародна благодійна організація «Лідер якості».
19. Сушенцева, Л.Л., Богоніс, О.М. (2017). Проблемне навчання як
педагогічна

умова

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування. В кол.ред.
Modern methods, innovations and operational experiens in the field of psychology
and pedagogics: International research and practice conferense, Lublin, 20-21
october (p. 41–44). Lublin: Baltija Pablishing.
20. Богоніс, О.М. (2017). Використання інноваційних методів навчання
економіки

як

одна

із

педагогічних

умов

формування

економічної

компетентності майбутніх спеціалістів сфери гостинності. В кол. ред. Сучасна
система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє: Міжнародна
науково-практична конференція, Київ, 6–7 жовтня (с. 74–76). Київ: ГО
«Київська наукова організація педагогіки та психології».
21. Богоніс, О.М. Моделювання процесу формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу. В кол. ред. Професійне становлення особистості: проблеми і
перспективи:

ІХ

Міжнародна

науково-практична

конференція,

м.

Хмельницький, 9–10 листопада (с. 35–36). Хмельницький:ХНУ.
22. Богоніс, О.М. (2017). Критерії оцінювання рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу. Ю.М. Козловський, Л.Л. Сушенцева (Ред.). Формування
професійно мобільного фахівця: європейський вимір: ІV Всеукраїнська науковопрактична конференція, Львів, 16-17 листопада (с. 52-55). Львів: ПП «Ощипок
М.М.».

11
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати
дисертації
23. Богоніс,

О.М.

(2017).

Економічна

компетентність

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу як сучасна
педагогічна проблема. Збірник наукових праць національної академії державної
прикордонної служби України. Педагогічні науки, 2 (9), С.69–86.

ABSTRACT
O. M. Bohonis. Developing Economic Competency of Future Junior Hotel and
Restaurant Specialists in Vocational College. – Qualification research (retaining
manuscript rights).
Thesis for a Candidate’s Degree in Pedagogical Sciences on Specialty 13.00.04
– Theory and Methods of Vocational Training. – The Institute for Teacher Education
and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

In the thesis " Developing Economic Competency of Future Junior Specialists
of Hotel and Restaurant Service in Vocational College" to identified, theoretically
justified pedagogical conditions for developing economic competency of future
junior specialists of hotel and restaurant service in vocational colleges and
experimentally verified their effectiveness.
The analysis of theoretical sources and pedagogical practice made it possible to
establish that the state of developing economic competency of future junior
specialists of hotel and restaurant service in vocational colleges does not comply with
current international standards.
Satisfaction of the system of service requests in highly professional and
competitive professionals determines the need for the formation of their
professionally significant skills and skills, development of professional competence,
in particular, economic.
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Junior specialists of hotel and restaurant service will need to solve the
problems associated not only with implementation of professional knowledge and
skills, but also to know the basic operations of trading processes, make cash and
cashless payments to customers, analyze and summarize the results of production,
economic, commercial and financial activities, draw economically sound conclusions,
offer effective measures for managing and controling their implementation under
current changes in the HoReCa service industry, to develop business strategies for
developing the hospitality industry, which certainly requires an appropriate level of
economic competency.
The problem of developing economic competency of future junior specialists
of hotel and restaurant service in vocational colleges was investigated from the
standpoint of a competent, systemic, andragogical, activityal, professional,
acmeological and cultural-logical approach.
Theoretical analysis of the conceptual-categorical apparatus of the study made
it possible to clarify the essence of the concept of "economic competence of future
junior specialists of hotel and restaurant service in a vocational college", which is
considered to be the individual’s ability to apply motivational, personal, cognitive,
activity-based and reflexive resources to solving economic and professional tasks and
to ensure effective self-realization under the dynamic conditions of the HoReCa
industry.
The structure of the economic competence of future junior specialists of hotel
and restaurant service is uncovered through its interrelated components: motivationalpersonal,

cognitive-cognitive

and

activity-reflexive,

which

reflect

their

interconnection and interconnectedness with future professional activities.
Ukrainian and foreign experience in training future hotel and restaurant service
specialists has been comparatively analyzed and identified it features .
Taking into account the results of psychological and pedagogical research on
the training of specialists in the sphere of hotel and restaurant service on the basis of
a competent approach, have been determined and theoretically substantiated the
pedagogical conditions for the formation of the economic competence of future junior
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spesialists hotel and restaurant services in vocational college : enhancing motivation
towards

mastering and applying economic knowledge in professional activities;

realizing conical integration of economic subjects content ”; applying problem-based
learning; implementing game-based learning technologies.
The model for developing economic competency of future junior specialists of
hotel and restaurant service have been designed and proposed. It consist of four
interconnected blocks: target, subjective, content-procedural and effective. The
components of the target block are: the purpose of realization of the given model,
tasks, approaches (competency, systemic, activity, andragogical, professional,
acmeological, cultural), the principles of formation of the indicated competence
(general-edacity: systematic, communication theory with practice, individualization,
activity, visuality and specific: professional orientation, technological sequence,
modeling of professional activity, professional mobility), structural components of
economic competence of the future junior specialist of hotel and restaurant services
(personal motivational, cognitive, educational, action-reflective). Subjective unit
provides subject-subjective interaction between teacher and students. The contentprocedural unit reflects the continuity of the developing of the economic competence
of future junior specialists in the hotel and restaurant service during the motivationalinductive, content-integration, technological and activity stages, taking into defined
pedagogical conditions.
Fundamental component of the model is the methodology for developing
economic competence of junior specialists of hotel and restaurant service (content
(economic discipline, integrated course "My economic competence") form of
organization (lectures, workshops, seminars, binary lessons, training) teaching
methods (traditional and interactive); learning tools (paper tools, electronic,
technical). The effective block reflects the criteria, indicators and levels of formation
of future competence of future junior spesialists of hotel and restaurant service in
vocational colleges.
To establish the level of developing of economic competence junior specialists
of hotel and restaurant service to each component of the economic competence was
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determined criteria (motivational personality, cognitivecognitive-cognitive, activityreflexive) and their respective indicators.
The high, sufficient, average and low levels of economic competence of the
future junior specialists of the hotel and restaurant service are determined, and it is
established that the transition from the previous to the next level of the formation of
economic competence is accompanied by qualitative and quantitative changes that
are reflected in the contents of the components of the investigated phenomenon.
The purpose, tasks and stages of research and experimental work, the
efficiency of pedagogical conditions of formation of economic competence of future
junior specialists of hotel and restaurant service are proved. The results of the
confirmatory phase of the experiment indicated an insufficient level of economic
competence of future hotel and restaurant specialists in the context of the traditional
system of vocational training in the college.
Effective forms and methods for forming the components of the economic
competence of future junior specialists of hotel and restaurant service are: binary
classes, trainings, the method of communicative attack (interesting economic facts,
quotations, stories, economic anecdote, etc.), the method of involving students in
managing the educational process (in common with students) educational planning,
counseling for students, personally-trusting appeals to students, game teaching
methods (Web-quest, online Kahoot services, economical games, economical
exercises, “Economical battle ", an economic game" Presentation of a franchise for a
hotel and restaurant complex for a potential investor ", mini games, gaming
situations" Economic formula ", gaming receptions, etc.), a method for solving
problematic production and life situations ("Interesting economic statistics and
facts","Buffet", creation of a" situation of success ", video on demand, interactive
online services, suggestion," communicative attack ", etc.), work with cases" Stories
of unsuccessful credit purchases ", game reception" unfinished sentence ", game
situation "Budget hotels No-production enterprise" economic game-exercise,
economic battle etc.) ensure the integrity of the formation of economic competence of
future young professional hotel and restaurant service.
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In order to verify the reliability of the experimental results obtained in EG
(experimental group) and KG (control group), was used the Pearson’s criterion χ2,
which allowed to confirm the statistical significance of changes that occurred at the
level of formation of economic competence of future junior hotel and restaurant
service specialists in the experimental group.
The results of the experimental work made it possible to establish that the
purpose of the scientific research was achieved, the tasks were completed, the
hypothesis was confirmed.
Perspective trends in further pedagogical studies have been outlined.
Scientific novelty and theoretical significance of research findings imply that
for the first time: pedagogical conditions for developing economic competency of
future junior specialist of hotel and restaurant service in vocational colleges
(enhancing motivation towards

mastering and applying economic knowledge in

professional activities; realizing conical integration of economic subjects content and
implementing the author’s special course, titled “My Economic Competency”;
applying problem-based learning; implementing game-based learning technologies)
have been identified, justified and experimentally verified; the model for developing
economic competency of junior specialist of hotel and restaurant service in vocational
colleges, which contains target, subjective, content-procedural and effective blocks,
has been theoretically justified and designed; the concept of “ junior specialists’ of
hotel and restaurant service economic competency in vocational college”, which is
considered to be the individual’s ability to apply motivational, personal, cognitive,
activity-based and reflexive resources to solving economic and professional tasks and
to ensure effective self-realization under the dynamic conditions of the HoReCa
service industry, has been clarified; the criteria (motivational, personal, cognitive,
activity-based and reflexive), indicators and levels of developed economic
competency of future junior specialist of hotel and restaurant service have been
identified; improved teaching and methodological support for developing economic
competency of future junior specialist of hotel and restaurant service; provisions on
the integration of subjects content, advanced approach to educational and methodic
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support, forms and methods required for developing economic competency of future
junior hospitality specialists under the conditions of social partnership have been
further developed.
Practical significance of research findings consists in developing and
implementing into the education process of vocational colleges the following:
methodical recommendations on Developing Economic Competency of Future Junior
Specialists of Hotel and Restaurant Service in Vocational Colleges, the author’s
integrated special course, titled “My Economic Competency”, educational and
methodical complex on Enterprise Economy, methodical recommendations on
performance

of

individual

tasks

in

Enterprise

Economy,

methodical

recommendations on organization and implementation of independent work in
Enterprise Economy.
Research findings can be implemented into practice of vocational education
institutions, non-formal adult education in order to further enhance developed
economic competency of future junior specialists of hotel and restaurant service.
Keywords: economic competency, junior specialist of hotel and restaurant
service, ecomonic competency development, pedagogical conditions for developing
economic competency, model for ecomonic competency development.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ЕГ – експериментальна група.
КГ – контрольна група.
НРК – Національна рамка кваліфікацій.
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень.
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика.
ОПП – освітньо-професійна програма.
ДПТНЗ – державний професійно-технічний навчальний заклад.
ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад.
HoReCa (Hotel, Restourant, Catering) - сфера індустрії гостинності (готель,
ресторан, кейтеринг - виїздні обслуговування).
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ВСТУП
Актуальність дослідження. У сучасних умовах глобалізації світової
економіки, поглиблення євроінтеграційних процесів особливого значення
набуває розвиток готельно-ресторанної сфери, як провідного напряму
економічного і соціального розвитку України, показника якості вітчизняного
туристичного продукту на світовому ринку послуг. Це актуалізує проблему
підвищення вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців зазначеної
сфери послуг, зокрема молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу, діяльність яких безпосередньо спрямовується на задоволення потреб
споживачів, їх високоякісне обслуговування.
Задоволення запитів системи обслуговування у високопрофесійних і
конкурентоздатних фахівцях, відповідно до діючих міжнародних стандартів,
детермінує потребу формування у них професійно важливих умінь та навичок,
розвиток фахової компетентності, зокрема економічної.
Зазначена проблема знайшла своє відображення у Законах України «Про
освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний розвиток
працівників»

(2012),

«Про

професійно–технічну

освіту» (1998),

Указі

Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на
період до 2021 р.» (2013), Постанові Кабінету Міністрів України «Про
затвердження

Національної

рамки

кваліфікацій»

(2011),

«Національній

доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті» (2002), «Національній
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні» (2016), «Концепції
розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні» (2004) тощо.
Важливе значення для вдосконалення професійної підготовки фахівців
мають положення, обґрунтовані у міжнародних документах: «Болонській
декларації» щодо створення європейського простору у сфері вищої освіти
(1999), «Копенгагенській декларації» (2002), «Брюґському комюніке» про
зміцнення Європейського співробітництва у сфері професійної освіти та

24
навчання на 2011−2020 рр. (2010), «Міжнародній стандартній класифікації
освіти» (МСКО − 2011).
Проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців
знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених,
зокрема теоретико-методологічні та дидактичні засади розвитку неперервної
професійної освіти (С. Батишев, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн,
О. Коваленко, В. Кремень, А. Кузьмінський, О. Кучерявий, Л. Лук’янова,
Н. Ничкало та ін.); підготовка фахівців у контексті компетентнісного підходу
(В. Болотов,

Е. Зеєр,

І. Зимня,

С. Кравець,

В. Лозовецька,

Г. Матукова,

Дж. Равен (J. Raven), В. Сериков, Е. Симанюк, А. Хуторський, В. Ягупов та ін.);
вдосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників (Р. Гуревич,
В. Радкевич, Л. Сушенцева та ін.); професійна підготовка фахівців готельного
та ресторанного сервісу (С. Бабушко, А. Віндюк, О. Любіцева, М. Пальчук,
Т. Сокол та ін.). Особливостям підготовки фахівців у зарубіжних країнах
присвячені дослідження вітчизняних Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, Н. Бідюк,
О. Огієнко, Н. Пазюра, М. Пальчук, Г. Товканець) та зарубіжних (С. Квятковскі
(S. Kwiatkowski), Ф. Шльосек (F. Szlosek) та ін.) науковців.
Водночас проблема формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному
коледжі не була предметом окремого самостійного дослідження.
Теоретичний аналіз наукових праць та практичного досвіду з підготовки
фахівців досліджуваної галузі дав змогу виокремити низку суперечностей між:
–

зрослими вимогами суспільства до професійної підготовки молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу зі сформованою економічною
компетентністю і недостатнім рівнем якості їх підготовки в професійних
коледжах;
–

потребою практики у створенні необхідних педагогічних умов для

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу і традиційними підходами до організації
освітнього процесу в професійних коледжах;
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–

сучасними

вимогами

до

навчально-методичного

забезпечення

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного і недостатньо якісним рівнем його розроблення в професійних
коледжах.
Актуальність проблеми, її теоретичне і практичне значення, необхідність
усунення зазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної
роботи – «Формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному коледжі».
Зв’язок
Дисертація

роботи

виконана

з

науковими

відповідно

до

програмами,

планами,

науково-дослідної

роботи

темами.
відділу

андрагогіки Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
«Теорія і практика особистісного і професійного розвитку дорослого
населення» (РК № 0114U003163). Тему дисертації затверджено вченою радою
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 11
від 23.12.2013 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол
№ 2 від 25.02.2014 р.).
Об’єкт дослідження − професійна підготовка майбутніх фахівців сфери
послуг.
Предмет дослідження − педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного і ресторанного
сервісу в професійному коледжі.
Мета дослідження – визначити й обґрунтувати педагогічні умови
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного

та

ресторанного

сервісу

у

професійному

коледжі

та

експериментально перевірити їх ефективність.
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:
1) вивчити стан досліджуваної проблеми і здійснити порівняльний аналіз
вітчизняного

й зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх

фахівців готельного та ресторанного сервісу;

26
2) визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у професійному коледжі;
3) розробити модель формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному
коледжі;
4) експериментально

перевірити

ефективність

педагогічних

умов

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу у професійному коледжі.
5) розробити

навчально-методичний

комплекс

для

забезпечення

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні, що в
сучасних умовах професійна підготовка майбутніх молодших спеціалістів
готельного

та

ресторанного

сервісу

має

здійснюватись

на

засадах

компетентнісного підходу, соціального партнерства і спрямовуватись на
формування їхньої економічної компетентності. Економічна компетентність
майбутніх

молодших

спеціалістів

готельного

та

ресторанного

сервісу

розглядається як необхідна складова їхньої професійної компетентності, що
відображає здатність особи здійснювати трансформацію в дії мотиваційноособистісних, когнітивно-пізнавальних, діяльнісно-рефлексивних ресурсів при
вирішенні професійних завдань й забезпечує ефективну самореалізацію фахівця
у

динамічних

ринкових

умовах

HoReCa.

Усвідомлення

необхідності

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу на основі інтегрування змісту навчальних
дисциплін, удосконалення форм і методів навчання зумовлює необхідність
обґрунтування й впровадження педагогічних умов формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в професійному коледжі.
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Гіпотеза дослідження полягає в тому, що формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у професійному коледжі буде ефективнішим за таких умов: мотивації
студентів до оволодіння економічними знаннями та використання їх у
професійній діяльності; реалізації конусного інтегрування змісту навчання
економічних

дисциплін;

використання

методів

проблемного

навчання;

впровадження ігрових технологій навчання.
Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення
теорії наукового пізнання; провідні положення педагогіки і психології
професійної освіти; системний, компетентнісний, діяльнісний, акмеологічний,
андрагогічний, професіографічний, культурологічний наукові підходи; загально
дидактичні (систематичності, зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації,
активності, наочності) та специфічні принципи (професійної спрямованості,
технологічної послідовності, моделювання професійної діяльності, професійної
мобільності).
Теоретичною основою дослідження є: положення сучасної філософії
освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень); психологічні засади професійної
підготовки фахівців (Г. Балл, О. Леонтьєв, Е. Помиткін, В. Рибалка); теоретичні
і

методичні

засади

професійної

освіти

(С. Гончаренко,

О. Дубасенюк,

О. Кучерявий, Н. Кузьміна, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, В. Радкевич, Г. Сотська,
Л.

Сушенцева

та ін.);

дидактичні

основи

професійної

підготовки

кваліфікованого робітника (С. Батишев, Р. Гуревич, О. Коваленко, О. Новиков,
та ін.); положення компетентнісного підходу в професійній освіті (І. Бех,
Н. Бібік, В. Болотов, І. Зимня, Е. Зеєр, А. Хуторський, В. Ягупов, Дж. Равен
(J. Raven), С. Квятковскі (S. Kwiatkowski), Ф. Шльосек (F. Szlosek) та ін.);
наукові ідеї щодо сутності та структури економічної компетентності
(Т. Бурлаєнко, С. Вітер, А. Завгородня, Г. Матукова, Л. Отрощенко, О. Шпак та
ін.).
Методи дослідження. Для реалізації основних завдань дослідження на
різних

його

етапах

використано

комплекс

взаємопов’язаних

методів
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дослідження: теоретичні – аналіз законодавчих актів та нормативно-правових
документів у галузі освіти, психолого-педагогічної і методичної літератури;
аналіз, порівняння та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з метою
визначення

особливостей

підготовки

фахівців

сфери

готельного

та

ресторанного сервісу; моделювання – для розроблення моделі формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного

сервісу

в

професійному

коледжі;

узагальнення

та

систематизація – для формулювання висновків дослідження; емпіричні –
педагогічне спостереження, опитування (анкетування, тестування, бесіда),
експертна

оцінка,

педагогічний

експеримент

(констатувальний

та

формувальний) з метою перевірки ефективності педагогічних умов формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу; статистичні – методи математичної статистики для
оброблення

і

узагальнення

результатів

дослідницько-експериментальної

роботи, перевірки достовірності одержаних результатів.
Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна
робота здійснювалась на базі Львівського професійного коледжу готельнотуристичного та ресторанного сервісу, Львівського державного коледжу
харчової і переробної промисловості Національного університету харчових
технологій, ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей», Дніпровського
регіонального центру професійно-технічної освіти, Волинського коледжу
Національного

університету

харчових

технологій.

На

різних

етапах

дослідження брало участь 364 студента та 32 викладача економічних і фахових
дисциплін.
Організація та етапи дослідження. Науковий пошук проводився
поетапно впродовж 2013 – 2017 років.
На першому етапі (2013 – 2014 рр.) здійснено теоретичний аналіз
досліджуваної проблеми; визначено теоретичні засади дослідження, об’єкт,
предмет, мету, сформульовано гіпотезу і завдання дослідження; розроблено
програму дослідження.
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На другому етапі (2014 – 2015 рр.) теоретично обґрунтовано педагогічні
умови

формування

спеціалістів

економічної

готельного

та

компетентності

ресторанного

майбутніх

сервісу;

молодших

розроблено

модель

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу; проведено констатувальний експеримент, у
ході якого на основі визначених критеріїв та їх показників з’ясовано рівні
сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу.
На

третьому

етапі

(2016 – 2017 рр.) проведено

формувальний

педагогічний експеримент, мета якого полягала в перевірці ефективності
визначених педагогічних умов формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу;
оброблялися та порівнювалися експериментальні дані з метою з’ясування
динаміки

рівнів

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
полягає в тому, що: вперше визначено й обґрунтовано педагогічні умови
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу у професійному коледжі (мотивація
студентів до оволодіння економічними знаннями та використання їх у
професійній діяльності; реалізація конусного інтегрування змісту навчання
економічних

дисциплін;

використання

методів

проблемного

навчання;

впровадження ігрових технологій навчання), розроблено модель формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу у професійному коледжі, що охоплює цільовий,
суб’єктний, змістово-процесуальний та результативний блоки; уточнено зміст
понять «економічна компетентність», «економічна компетентність майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу»; удосконалено
навчально-методичне забезпечення формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу;
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подальшого розвитку набули положення щодо інтегрування змісту навчальних
дисциплін,

форми

організації

та

методи

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в умовах соціального партнерства.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у
розробленні й впровадженні в освітній процес професійних коледжів
навчально-методичного комплексу, що містить: інтегрований спецкурс «Моя
економічна

компетентність»; методичні

рекомендацій

«Формування

економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в професійному коледжі», «Методичні рекомендації для
виконання індивідуальних завдань з предмета «Економіка підприємства»»,
«Методичні рекомендації з організації та проведення самостійної роботи з
предмета «Економіка підприємства». Матеріали дослідження можуть бути
використані в професійно-технічних навчальних закладах, неформальній освіті
дорослих для подальшого вдосконалення процесу формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу.
Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві статтях
дисертантці належить: матеріал щодо узагальнення результатів вивчення
зарубіжного досвіду надання освітніх послуг у сфері готельного та
ресторанного обслуговування (HoReCa) (Сушенцева, Богоніс, 2017); розкриття
сутності проблемного навчання майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного обслуговування (Сушенцева, Богоніс, 2017).
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Львівського
професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу (довідка
№ 241 від 10.10.2017 р.), Львівського державного коледжу харчової і
переробної промисловості Національного університету харчових технологій
(довідка № 1134/17 від 28.11.2017 р.), Державного професійно-технічного
навчального закладу «Бориспільський професійний ліцей» (довідка № 270 від
21.11.2017 р.), Дніпровського регіонального центру професійно-технічної
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освіти (довідка № 509 від 21.11.2017 р.), Волинського коледжу Національного
університету харчових технологій (довідка № 964 від 04.12.2017 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати
дослідження апробовано на науково-практичних конференціях різного рівня:
міжнародних – «Управління в освіті» (Львів, 2017), «Сучасна система освіти і
виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» (Київ, 2017), «Професійне
становлення особистості: проблеми і перспективи» (Хмельницький, 2017),
«Сучасні методи, інновації та провідний досвід у сфері психології та
педагогіки» (Республіка Польща, Люблін, 2017); всеукраїнських – «Актуальні
проблеми

соціокультурного

розвитку

(Кривий

Ріг,

2017),

«Проблеми

реформування педагогічної науки та освіти» (Хмельницький, 2017), «Проблеми
та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних
технологій в Україні» (Львів, 2017), «Формування професійно мобільного
фахівця: європейський вимір» (Львів, 2017), а також на Міжнародному
графічно-інформаційному форумі «Профі HUB: простір освітніх & виробничих
інновацій» (Київ – Одеса – Коблево, 2017).
Публікації. Основні положення та результати дослідження представлено
у 23 публікаціях (21 – одноосібна), з них: 9 статей у наукових фахових
виданнях України (у т.ч. 4 – у виданнях України, які включено до міжнародних
наукометричних баз); 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому виданні;
3 методичні рекомендації; 1 спецкурс; 9 публікацій у збірниках наукових праць
та матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура дисертації та її обсяг. Дисертація складається із анотацій
українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до
кожного

розділу,

загальних

висновків,

списку

використаних

джерел

(239 найменування, з них – 22 іноземними мовами) та додатків (16 додатків на
105 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 322 сторінок, з них 173 –
основного тексту. Робота містить 18 таблиць, 11 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В ПРОФЕСІЙНОМУ
КОЛЕДЖІ
У першому розділі дисертації обґрунтовано теоретичні засади проблеми
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в професійному коледжі. Уточнено сутність понять
«компетентність», «економічна компетентність», «економічна компетентність
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу»,
охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено особливості структури
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу, що формується у професійному коледжі. Визначено та
охарактеризовано
молодших

компоненти

спеціалістів

економічної

готельного

та

компетентності

ресторанного

сервісу.

майбутніх
Виявлено

особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки молодших
спеціалістів сфери готельного та ресторанного сервісу.
1.1. Стан

проблеми

формування

економічної

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
сучасній психолого-педагогічній літературі
Вектори сталого розвитку України із сильною економікою спрямовані на
підвищення стандартів життя громадян. Активне впровадження передових
інновацій в усіх сферах виробництва поступово має забезпечити інтеграцію
нашої держави до Європейського Союзу (далі – ЄС) на основі реалізації
ключових положень стратегії «Європа – 2020: стратегія розумного, стійкого і
всеосяжного зростання», пріоритетними з-поміж яких є: інтелектуальне
зростання, розвиток економіки, що ґрунтується на знаннях та інноваціях;
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сталий розвиток, сприяння ефективному використанню ресурсів, створення
більш

конкурентоспроможної

економіки

з

високим

рівнем

зайнятості

працездатного населення тощо (Європа 2020, 2012). Реалізація європейських
орієнтирів на національному рівні простежується у Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», дорожня карта якої передбачає реалізацію 62 реформ та
програм розвитку держави за векторами розвитку, безпеки, відповідальності та
гордості (Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020, 2015).
Імплікаційні зв’язки між результатами виконання національних програм
за кожним із векторів є очевидними, оскільки реформи, спрямовані на розвиток
й стабілізацію економіки, можуть реалізувати такі фахівці, які здатні
інноваційно, ініціативно, економічно грамотно, компетентно, відповідально
здійснювати професійні функції, управляти виробничими і технологічними
процесами, тим самим забезпечуючи поступ своєї держави.
Посилення уваги до розвитку економіки України з наступним її виходом
на провідні позиції у світі зумовлює реформування системи освітніх послуг у
напрямі надання суб’єктам навчання нових результатів – компетентностей.
Важливим теоретичним підґрунтям професійної освіти, що забезпечує якість
підготовки трудового потенціалу для сучасної економіки держави, є
компетентнісний підхід, «орієнтований на досягнення достатньо високого рівня
знань, досвіду, обізнаності для здійснення діяльності й спілкування в різних
галузях і сферах (Загвязинский, & Закирова, 2008, с. 61).
В умовах інтернаціоналізації усіх виробництва «поріг» достатніх знань,
умінь

і

навичок

випускника

не

завжди

може

забезпечити

його

конкурентоздатність у певній галузі діяльності, що зумовлює неперервне
опанування фахівцем якісно новими конструктами компетентнісної парадигми,
визначеними у Національній рамці кваліфікацій (далі – НРК): знаннями,
уміннями, комунікацією, автономністю і відповідальністю (Про затвердження
Національної рамки кваліфікацій, 2011). Функціональне призначення означених
дескрипторів полягає у формуванні інтегральної компетентності особистості
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відповідно до кваліфікаційного рівня, забезпечуючи налагодження ефективної
взаємодії сфери освітніх послуг та ринку праці.
Сьогодні інституційний розвиток національної системи кваліфікацій
знаходиться на перехресті вибору подальшого розвитку, результатом якого має
стати остаточне узгодження системи професійної освіти із європейськими
стандартами та принципами забезпечення якості професійної підготовки з
урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців.
У площині впровадження компетентнісного підходу в реформах систем
кваліфікацій та професійної освіти посилюється увага до оновлення основних
інструментів цієї реформи – професійних та освітніх стандартів, що базуються
на компетентностях. Відповідно окреслюється декілька вимірів змін у змісті
освіти, в організації та методичному забезпеченні освітнього процесу, в
оцінюванні результатів навчання, у професійному розвитку майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу – сфери HoReCa
(абревіатура від англ. Hotel/Restaurant/Café). Назва «HoReCa» походить від
перших двох літер в словах Hotel, Restaurant, Cafe / Catering (готель –
ресторан – кафе / кейтеринг) – термін, що означає сферу індустрії гостинності
(громадського харчування та готельного господарства).
Увага до якості професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів
HoReCa пов’язана з розвитком преференційних торговельно-економічних
відносин України з ЄС, іншими країнами світу та їх регіональними
об’єднаннями,

що

регламентується

угодою

України

із

Європейською

асоціацією вільної торгівлі (далі – ЄАВТ) й забезпечує режим вільної торгівлі
товарами та послугами на світових ринках. Індустрія HoReCa в Україні є
привабливою й прогресивною галуззю для «експорту» послуг на світовій арені,
що виступає джерелом поповнення бюджету країни, валютних надходжень, а
відтак сприяє утвердженню конкурентної економіки держави.
Економічні важелі впливу щодо здійснення реформування системи
професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

сфери

послуг

знайшли

відображення у Плані заходів щодо впровадження Національної рамки
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кваліфікацій

на

2016–2020 рр.,

окреслюючи

чіткі

завдання

щодо

розроблення/оновлення стандартів професійно-технічної освіти, вищої освіти
для кваліфікацій 5-го рівня НРК (Про затвердження плану заходів щодо
впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 рр., 2016).
Відповідно до 5-го кваліфікаційного рівня НРК визначено основні
компетентнісні

характеристики

навчання

та/або

професійної

діяльності

молодшого спеціаліста через «здатність розв’язувати типові спеціалізовані
задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає

застосування

характеризується

положень

певною

і

методів

невизначеністю

умов»

відповідної
(Про

науки

і

затвердження

Національної рамки кваліфікацій, 2011).
В умовах переходу національної економіки до шостого технологічного
устрою,

для

якого

характерне

створення

інноваційно

активних

(високотехнологічних) підприємств із специфікою виробничих процесів,
виникнення нових форм організації праці, розширення інфраструктури сфери
послуг тощо, компетентнісні характеристики майбутніх молодших спеціалістів
HoReCa набувають нового змісту. Опанування ними уможливить розвиток
потенціалу, здібностей, навичок і мотивацій суб’єктів навчання у напрямі
поглиблення тих знань і розширення умінь, які надають можливості
особистості професійно й ефективно функціонувати у середовищі прогресивноекономічних змін готельно-ресторанної галузі.
Таким

чином,

в

контексті

сучасних

реформ,

орієнтованих

на

впровадження компетентнісного підходу, актуальним завданням системи
професійної підготовки компетентних майбутніх молодших спеціалістів
HoReCaє є усвідомлення важливості розвитку економічної компетентності
суб’єктів навчання з наступним практичним формуванням її структурних
компонентів в освітньому процесі у коледжах.
Формування економічної компетентності майбутніх фахівців у закладах
професійної освіти прогностично спрямоване на досягнення подвійної мети:
сприяння

професійному

зростанню,

конкурентоздатності,

міжнародній
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мобільності майбутніх молодших спеціалістів сфери HoReCa й досягнення
економічного

поступу

сфери

HoReCa,

конструктивно-творчому

її

представленню через міжнародне партнерство завдяки кваліфікованому
реагуванню національної інфраструктури сфери послуг на інноваційні виклики
світових ринків.
Отже, першим чинником формування економічної компетентності
фахівця, що спрямовує цей процес у педагогічну площину, є економічний, що
визначається

процесами

інтернаціоналізації

сфери

обслуговування,

наближенням показників розвитку HoReCa до вимог міжнародних стандартів,
досягненням позитивного іміджу вітчизняного HoReCa у світі.
Науково-технічний прогрес і неперервний розвиток технологій готельноресторанної

індустрії

є

визначальними

чинниками,

що

зумовлюють

формування економічної освіченості, фінансової грамотності, підприємливості
майбутніх молодших спеціалістів HoReCa. Згідно зі статистичними даними в
Україні фінансово грамотними є лише 40% населення (Шимановський, &
Вовковінський, 2015), що паралельно засвідчує невисокий рівень достатку
країни. У цьому контексті важливим завданням в організації освітнього процесу
є пошук ефективних методик й технологій підвищення тих складових
економічної компетентності, які на практиці забезпечать зниження фізичного
навантаження майбутніх фахівців у сфері HoReCa за рахунок опанування
технологічними процесами в умовах інформатизації систем обслуговування.
Зростання культурного рівня й покращення соціальних життєвих
стандартів населення багатьох країн, з одного боку, а також запровадження
безвізового режиму для українських громадян, – з іншого, значно розширює
можливості для туристів у пізнанні інших культур. Туристична галузь та сфера
HoReCa є взаємопов’язаними, а їх розвиток зумовлюється як соціальноекономічними чинниками, так і тенденціями національної культури і
особливостями міжкультурних комунікацій.
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Взаємозв’язок розвитку економіки та системи професійної освіти у
формуванні економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
сфери HoReCa відображено на рис. 1.1.

Інноваційний
розвиток економіки

національні стратегії

Модернізація системи
професійної освіти

Розширення
інфраструктури сфери
HoReCa

взаємодія сфери
освіти і ринку праці

Формування економічної
компетентності
майбутніх фахівців сфери
HoReCa

очікуваний результат

Професійне зростання,
конкурентоздатність,
міжнародна мобільність
майбутніх фахівців
сфери HoReCa

Конструктивно-творче
реагування сфери
HoReCa на інноваційні
виклики світових
ринків

Рис. 1.1. Взаємозв’язок економіки та системи професійної освіти у
формуванні економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
сфери HoReCa*
Визначаючи логіко-структурні зв’язки системоутворюючих категорій
економічної компетентності, А. Завгородня зазначає, що економічна освіта
формує засади економічного мислення людини, водночас економічна освіта
разом з економічним вихованням формують економічну культуру особистості –
систему життєвих уявлень, цінностей, зразків поведінки, норм та в кінцевому
підсумку, такий спосіб дій особи при вирішенні економічних питань будь-якого
характеру, що відповідають сучасним економічним принципам та суспільним
економічним

цінностям

(сталий

розвиток,

раціональне

користування

природними ресурсами, людиноцентрований підхід, економіка знань тощо)
(Завгородня, 2015, с. 116).
Здійснення професійних функцій фахівцями сфери HoReCa у різних
соціокультурних середовищах вимагає культуровідповідності економічної
*

Джерело: розроблено автором
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діяльності

відповідно

до

ментальних

особливостей

країни.

Культуровідповідність є підґрунтям для проектування стратегій, тактик
міжкультурного спілкування, моделей поведінки особистості.
Пріоритетність

міждержавного

співробітництва,

активна

участь

міжнародних організацій у забезпеченні розвитку сфери туризму й HoReCa
зумовлюють урахування й використання позитивного досвіду інших країн, де
економічний розвиток сфери HoReCa визначається ефективним професійним
функціонуванням економічно грамотних трудових ресурсів.
Таким чином, міжкультурна інтеграція сфер послуг (туризму й HoReCa) є
стимулюючим чинником формування економічної компетентності студентів у
контексті культуровідповідності й співвідношення тенденцій економічних
культур України та інших країн. Це вимагає систематичного осучаснення
змісту навчальних дисциплін на основі провідного світового досвіду з метою
формуванням економічної культури, міжкультурного світогляду, економічних
знань, мислення, свідомості майбутніх фахівців HoReCa для якісної реалізації
своїх професійних функцій у будь-якому соціокультурному середовищі.
Економічні, культурологічні чинники та науково-технічний прогрес
видозмінюють потреби суб’єктів навчання, їхні демократичні цінності,
висуваючи на перший план цінність свободи й пріоритетність прав людини.
Сьогодні трансформація свідомості майбутніх фахівців HoReCa відбувається в
умовах

інформатизації,

технологізації,

глобалізації

та

євроінтеграції

суспільства. Однак важливо зазначити, що особистість XXI століття
формується як професіонал у країні, що переживає нестабільні політичні
перетворення, зокрема й революційні дії (Майдан 2004 р., і Євромайдан 20132014 рр.). За таких умов розвивається почуття свободи у сучасної молоді,
передусім у студентів, що пробуджує раннє прагнення особистості бути
самостійною, фінансово незалежною, економічно грамотною, підприємливою,
успішною, конкурентоздатною, мережною, мобільною, здатною безперешкодно
адаптуватись у швидкозмінюваних умовах сучасного високотехнологічного
виробництва, забезпечувати особистий безперервний професійний розвиток у
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конкретній галузі народного господарства тощо. Потреби людини XXI століття
володіти цими та іншими якостями є тими факторами, що актуалізують
значущість формування економічної компетентності майбутніх фахівців у
закладах професійної освіти на основі якісно нових підходів до організації
процесу професійної підготовки, насамперед у площині педагогічної взаємодії
між викладачами та студентами. Ми поділяємо положення, обґрунтоване
В. Кременем, про те, що «нерозумні обмеження і самообмеження свободи ще
властиві освіті, особливо на рівні навчальних закладів і взаємовідносин вчителя
(професора) і учня (студента)» (Кремень, 2015). Відповідно виникає дисбаланс
між необхідністю формування тих якостей, які є необхідними сучасній людині
для її самореалізації у сучасному суспільстві, й стійкою консервативністю
освітнього середовища.
Таким чином, за результатами аналізу інноваційних тенденцій розвитку
готельно-ресторанної індустрії, зумовлених соціально-економічним поступом
суспільства, й визначальних потреб сучасної особистості – майбутнього
фахівця

HoReCa

–

актуалізується

значення

формування

економічної

компетентності молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у
процесі підготовки у професійних навчальних закладах різних типів і форм
власності.
Підвищення якості професійної освіти сфери послуг нині зумовлене
необхідністю реформаційних змін з метою набуття відповідності сучасним
прогностичним викликам економіки у підготовці фахівців для цієї галузі.
Еволюція усіх секторів народного господарства, зокрема й сфери HoReCa,
вимагає тісної взаємодії, конструктивного соціального партнерства між ринком
праці і системою професійної освіти, що має забезпечувати привабливу, якісну,
орієнтовану на кар’єрне зростання, інноваційну, гнучку систему навчання
упродовж життя.
Соціальне

партнерство

професійних

навчальних

закладів

із

підприємствами HoReCa забезпечує реалізацію принципу зв’язку теорії з
практикою, водночас спрямоване на реалізацію ринкових реформ, формуючи
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нові педагогічно-виробничі моделі, інтегровані із соціально-економічними
факторами, до яких Г. Дутка відносить: людський фактор, фактор часу,
інформаційний та науковий (Дутка, 2009).
Погляди європейських експертів на сучасні якісні перетворення системи
професійної підготовки є суголосними у напрямі налагодження співробітництва
між освітою й ринком праці, що, на нашу думку, забезпечить становлення
стійкої зорієнтованості освіти на формування економічно грамотних трудових
ресурсів, затребуваних на вітчизняному й світовому ринках праці (The European
Commission, 2010).
Так, у змісті Брюґського комюніке про зміцнення європейського
співробітництва у сфері професійної освіти та навчання на період 2011–2020 рр.
зазначено, що досягнення досконалості, якості й відповідності між ринком
праці та освітніми послугами, підвищення працездатності випускників
потребує: створення можливостей для підвищення співпраці навчальних
закладів із підприємствами з метою вдосконалення професійних навичок,
компетентності викладачів, які здійснюють професійну підготовку; соціального
партнерства у професійній підготовці, яке здійснюється чіткими державними
механізмами реалізації, розвитку «спільної мови» між соціальними партнерами
(виробництвами, провайдерами, службами працевлаштування, органами освіти
та ін.), щоб забезпечити своєчасне інформування про потреби ринку праці,
основними серед яких є: інноваційні знання, уміння, компетентності в рамках
галузевих секторів та поза ними; створення навчально-виробничих моделей
професійної підготовки на виробництві, у співпраці з бізнес-компаніями,
отримання від потенційних працедавців об’єктивного зворотного зв’язку щодо
рівня

професійної

готовності

суб’єктів

навчання

й

гарантії

їх

працевлаштування (The European Commission, 2010).
Для досягнення рівноваги між економічними потребами й розвитком
людського капіталу основні цілі Середньострокового плану пріоритетних дій
Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік сфокусовані
на проведенні реформи системи освіти, що дасть змогу забезпечити поліпшення
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якості життя, освіти і зростання продуктивності праці (Про затвердження
середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану
пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, 2017).
У цьому контексті ключовою умовою досягнення відповідності між
інноваційним поступом ринку праці й рівнем професійної готовності трудових
кадрів,

здатних

сприяти

розвитку

галузі

й

водночас

професійно

самореалізовуватися, є якісна професійна підготовка у закладах професійної
освіти. На переконання Ф. Якубова (Якубов, 2013), вона є базисом соціальноекономічного розвитку й науково-технічного прогресу, основою багатьох сфер
життєдіяльності суспільства, засобом і середовищем формування, розвитку та
самоствердження сучасної особистості (с. 41).
Загальні цілі професійної підготовки у закладах професійної освіти, що
забезпечують навчання молодших спеціалістів HoReCa, реалізуються у
конкретній

діяльності

суб’єктів

освітнього

процесу,

спрямованій

на

задоволення потреб сфери послуг у економічно грамотних фахівцях; на
реалізацію завдань системи освіти щодо розвитку людського капіталу.
Доповнення традиційно-ідеальних способів професійної підготовки
такими, що спрямовані на формування економічної компетентності у молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, першочергово вимагає
усвідомлення як викладачами, так і студентами сутності поняття економічної
компетентності, її компонентів з наступним їх ефективним формуванням у
майбутніх фахівців HoReCa у професійних коледжах.
Багатоваріантність змісту компетентностей, актуальних й значимих для
формування їх у майбутніх фахівців HoReCa, безумовно конкретизується на
основі смислових значень системоутворюючих понять. Так, на нашу думку,
визначальним є поняття «компетентність» – здатність особи до виконання
певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння,
цінності, інші особисті якості (Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій, 2011).
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У Національній рамці кваліфікацій зазначено, що узагальнений опис
кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики
навчання

та/або

професійної

діяльності

синтезуються

в

інтегральній

компетентності, формування якої досягається шляхом набуття знань, умінь,
навичок, комунікації, автономності та відповідальності (Про затвердження
Національної рамки кваліфікацій, 2011).
Означені дескриптори мають різне змістове й функціональне значення
відповідно до кваліфікаційних рівнів й відображаються як результати навчання
у стандартах освіти.
Процес стандартизації професійної освіти упродовж останніх років є
ключовим у вирішенні соціально-економічних завдань на загальнодержавному
рівні. Різні підходи до моделювання результатів професійної освіти на основі
компетентнісного підходу та їх представлення у вигляді норм якості підготовки
кваліфікованих фахівців породжують багатоваріантність сутнісного значення
поняття «компетентність».
Ураховуючи

специфіку

формування

економічної

компетентності

молодших спеціалістів, зазначимо, що у «Методичних рекомендаціях щодо
розроблення стандартів вищої освіти» (Про затвердження методичних
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, 2016) поняття
«компетентність» трактується як динамічна комбінація знань, вмінь і
практичних

навичок,

способів

мислення,

професійних,

світоглядних

і

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є
результатом навчання на певному рівні вищої освіти.
До

переліку

компетентностей

випускника

належать:

інтегральна

компетентність (згідно із визначенням у НРК), загальні компетентності –
універсальні компетентності, що не залежать від предметної сфери, але важливі
для успішної подальшої професійної і соціальної діяльності здобувача в різних
галузях та для його особистісного розвитку. Спеціальні (фахові, предметні)
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компетентності – компетентності, що залежать від предметної галузі та є
провідними для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.
На основі вивчення сучасної практики професійної підготовки фахівців
зазначимо, що молодші спеціалісти можуть здобувати кваліфікацію фахівця
готельно-ресторанної індустрії і у вищих професійних училищах у порядку
ступеневості від первинної професійної освіти до подальших кваліфікаційних
рівнів (кваліфікований робітник – молодший спеціаліст).
У Методиці розроблення державних стандартів професійно-технічної
освіти з конкретних робітничих професій термін «компетенція» визначається як
сукупність знань, умінь і навичок, що зумовлює здатність робітника виконувати
трудові дії в конкретній сфері діяльності. Усі інші терміни відповідно до
компетентнісного

підходу

при

стандартизації

результатів

навчання

у

професійно-технічній освіті вживаються у значеннях, визначених НРК (Про
затвердження методики розроблення державних стандартів професійнотехнічної освіти з конкретних робітничих професій, 2013).
Аналіз окремих нормативних документів, які слугують інституційною
основою

для

окреслення

результатів

навчання

(компетентностей)

й

регламентують особливості й хід освітнього процесу в професійному коледжі,
засвідчують

про

тимчасову

відсутність

загальнодержавної

концепції

стандартизації освіти із чітко визначеною термінологією відповідно до
компетентнісного підходу.
Крім того, реалізація національних цілей розвитку економіки потребує
посилення уваги до розвитку людського потенціалу у системі освіти, хоча
проблема

розвитку

економічної

компетентності

майбутніх

фахівців

у

нормативно визначених дефініціях прослідковується фрагментарно.
У контексті підтримки реформ професійної освіти, її переорієнтації на
компетентнісну парадигму значущими є педагогічні дослідження вітчизняних й
зарубіжних учених, у яких обґрунтовано теоретичні та методичні аспекти
формування професійних і ключових компетентностей майбутніх фахівців
сфери обслуговування у процесі професійної підготовки.
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Досліджуючи процес формування професійної компетентності фахівця
сфери послуг і туризму, В. Лозовецька визначає професійну компетентність як
інтегративну якість, яка охоплює рівень оволодіння професійними знаннями,
уміннями та навичками, а також особистісну компетентність, яка виявляється
перш за все у комунікативності, творчості і креативності (Лозовецька,
Лук’янова, & Козак, 2010). Важливою для нашого дослідження є позиція
авторки, що особистісний компонент професійної компетентності зумовлює
здатність фахівця до самостійного вибору власної стратегії професійної
діяльності в нових умовах праці.
Змістовий аспект поняття «професійна компетентність учнів професійнотехнічних навчальних закладів сфери обслуговування», на переконання
І. Матійків (2008), охоплює такі характеристики: когнітивну (володіння
знаннями);

поведінково-діяльнісну

діяльності

та

професійної

(сформованість

поведінки);

адекватних

способів

мотиваційно-ціннісну

(ціннісне

ставлення до своєї професії й особистісного зростання), рефлексивну (комплекс
навичок

самоаналізу,

самоконтролю,

прогнозування

результатів

своєї

діяльності). Авторка, визначаючи поняття через спектр професійних і ключових
компетенцій, зауважує, що їх розвиток фактично визначає зміст підготовки
фахівців, результатом якого має стати якісне виконання виробничих функцій
(якість наданих послуг) (с. 8).
У наукових працях феномен економічної компетентності майбутніх
фахівців сфери послуг розглядається з позиції структури професійної
компетентності, що виявляється у здатності до вибору власної стратегії
професійної діяльності в нових умовах праці та володінні економічними
знаннями.
Поділяючи положення, що професійні компетентності формуються на
основі та за допомогою ключових компетентностей, які, з одного боку,
забезпечують їх успішне формування, а з другого – покладені в основу
професійної компетентності та забезпечують їх реалізацію (Ягупов, 2012, с. 17),
звернемося до аналізу деяких структур ключових компетентностей.

45
Ключові
С. Кравець

компетентності

(2014)

фахівців

обґрунтовує

як

у

сфері

інтегральне

ресторанного
утворення

сервісу

професійно

спрямованих комунікативних, психологічних та організаційних якостей
майбутніх фахівців означеної сфери, які забезпечують належний рівень їхнього
функціонування у професійному середовищі (с. 10-11).
Розмежовуючи ключові компетентності майбутнього кваліфікованого
робітника, Е. Зеєр (2005) визначає: активну життєву й професійну позицію;
відповідальність за власний добробут і за стан суспільства, здатність до
самоорганізації; орієнтацію на соціальне й професійне самовизначення та
самореалізацію; засвоєння основних соціальних навичок, практичних умінь у
галузі

економіки

й

соціальних

відносин;

здатність

входження

до

глобалізованого світу, відкритого інформаційного співтовариства тощо (с. 27).
На

переконання

Л. Сушенцевої

(2012),

для

ключових

(базових)

компетентностей характерними є такі особливості: багатофункціональність,
надпредметність, міждисциплінарність, багатовимірність (особистісні якості,
інтелектуальні здібності, комунікативні уміння), опора на певний рівень
інтелектуального розвитку (абстрактне, критичне, технічне, економічне
мислення, саморефлексія тощо) (с. 15).
У побудові моделі змістовних складових ключових компетентностей,
Т. Лобанова (2002) виокремлює такі аспекти: 1) системне мислення, бачення
розвитку процесів (здатність аналізувати, систематизувати й знаходити
оптимальні варіанти вирішення ситуацій, нести відповідальність за прийняті
рішення, прогнозувати); 2) аналітичні здібності (логічність, раціональність,
послідовність тощо); 3) інноваційність (здатність пропонувати нове, виявляти
ініціативу, бути креативним); 4) гнучкість (готовність до змін, здатність швидко
й адекватно реагувати на нестандартні ситуації, визначати проблеми та
знаходити способи їх вирішення); 5) орієнтація на систематичний розвиток
(учіння, сприйняття нових методів і підходів, готовність до аналізу своїх
досягнень та поразок, розумне використання досвіду інших); 6) організаторські
здібності (вміння керувати, організовувати себе і колектив, визначати
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пріоритети, планувати); 7) уміння розподіляти час; 8) здатність працювати в
команді (вміння підтримувати сприятливий психологічний клімат у колективі
тощо); 9) комунікативні ділові уміння; 10) уміння вести перемовини (володіння
стратегіями

переконуючого

впливу,

знання

етики);

11) орієнтація

на

відвідувача (уміння працювати з відвідувачами, визначати перспективні
потреби відвідувачів, вести спілкування з різними категоріями відвідувачів,
здатність

пропонувати

й

налагоджувати

дружні

взаємини

з

відвідувачами) (с. 46).
На основі аналізу різних класифікацій ключових компетентностей
В. Басараб (2016) представляє структуру ключових компетентностей майбутніх
обліковців з реєстрації бухгалтерських даних, яку формують такі складові:
інформаційна, комунікативна, підприємницька та соціальна (с. 49).
Міжнародні експерти проекту «Definition and Selection of Competencies»
при структуруванні ключових компетентностей за віковими періодами до
найважливіших з них для майбутньої кар’єри відносять навички менеджменту,
а до компетентностей ефективного набуття нових здібностей – академічні
компетентності та аналітичні здібності та навички (OECD, 2001).
Таким

чином,

компетентності

аналіз

(організаторські

змістових

характеристик

здібності,

економічне

економічної
мислення,

відповідальність за власний добробут і за стан суспільства, підприємливість,
навички менеджменту тощо) довів, що учені їх визначають у структурі
ключових компетентностей.
Соціально-економічні зміни на ринку праці зумовлюють посилення уваги
до

формування

у

майбутніх

фахівців

компетентностей

ефективного

функціонування в динамічних умовах розвитку суспільства. Це спонукає
науковців до виокремлення інтегрованого поняття «соціально-економічна
компетентність». Ця якість, на думку О. Антонової (2011), є певною системою
знань глобальних процесів розвитку цивілізації та функціонування сучасного
суспільства, а також основ соціології, економіки, менеджменту і права (с. 100).
Водночас В. Дияк (2013) соціально-економічну компетентність майбутнього
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фахівця визначає як сукупність засвоєних загальноекономічних та соціальних
знань і сформованих відповідних умінь та навичок, а також набутий
професійний досвід, що необхідні фахівцям для виконання професійних
обов’язків (с. 46). Декомпозиція соціально-економічної компетентності у
контексті

соціалізації

особистості

й

ефективного

функціонування

у

професійному середовищі простежується у виокремленні певного типу
компетентності –

підприємницької.

Зокрема

набуття

підприємницької

компетентності В. Басараб (2016) вбачає у володінні фахівцями засобами, що
дають змогу ефективно організовувати власну та колективну трудову й
підприємницьку діяльність; їх здатність окреслювати стратегії своєї діяльності
в будь-якій сфері життя, складати та реалізовувати алгоритм власних дій,
діагностувати результати, здобуті в процесі своєї діяльності (с. 49).
Експерти Європейської комісії, реалізуючи програму «Новий план дій для
Європи щодо вмінь: Працюємо разом для посилення людського капіталу,
працездатності

та

конкурентоспроможності»,

визначили

сутність

підприємливості (Entre Comp) як наскрізної компетентності, яку громадяни
можуть застосовувати у всіх сферах життя – від власного розвитку до активної
участі у житті суспільства, входження (повторного входження) на ринок праці в
ролі працівника або самозайнятої особистості, а також до заснування власної
справи (культурної, соціальної чи комерційної). Це поняття базується на
широкому

визначенні

підприємливості,

яке

ґрунтується

на

створенні

культурної, соціальної чи економічної цінності. Концептуальну модель Entre
Comp визначають три сфери: «Ідеї та можливості», «Ресурси» і «Трансформація
в дії», структуровані в 15 компетентностях (табл. 1.1) (Bacigalupo, Kampylis,
Punie, & Van den Brande, 2016).
Поділяючи визначальну мету концептуальної моделі Entre Comp –
досягнення консенсусу між усіма зацікавленими сторонами та встановлення
зв’язку між сферами освіти та праці (Bacigalupo, Kampylis, Punie, & Van den
Brande, 2016), зазначимо, що її смислове наповнення посилює актуальність
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
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HoReCa з метою формування найвищого рівня професійної майстерності,
здатності безперешкодної й

ефективної самореалізації

в усіх

сферах

життєдіяльності, зокрема у галузі HoReCa.
Таблиця 1.1
Сфери та компетентності концептуальної моделі Entre Comp
№з/п

Сфери

1.

Ідеї та можливості

2.

Ресурси

3.

Трансформація в дії

Компетентності
Виявлення можливостей
Креативність
Бачення
Оцінювання ідей
Етичне та обґрунтоване мислення
Самосвідомість і само ефективність
Мотивація і наполегливість
Мобілізація ресурсів
Фінансова та економічна грамотність
Мобілізація інших осіб
Ініціативність
Планування та управління
Долання бар’єрів, пов’язаних і з неоднозначністю,
невизначеністю та ризиками
Співпраця з іншими особами
Навчання через досвід

Таким чином, на основі теоретичного аналізу проблеми формування
економічної компетентності майбутніх фахівців готельного та ресторанного
сервісу визначено, що:
1) основою її змісту є визначальні конструкти компетентнісної
парадигми: професійні й ключові компетентності, що розкриваються у знаннях,
уміннях, комунікації, автономності й відповідальності відповідно до НРК);
2)

інтегровані

«підприємницька

поняття

«соціально-економічна

компетентність»

є

суміжними

компетентність»,
із

економічною

компетентністю і дозволяють уточнити смислову сутність поняття «економічна
компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу»;
3) системоутворюючі категорії різновидів компетентностей забезпечують
їх розуміння як сукупності найбільш загальних понять, які мають бути
деталізовані комплексом знань, умінь, навичок, цінностей відповідно до
професійної галузі і життєвих сфер людини.
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Узагальнені нами положення сприяють визначенню різних підходів до
трактувань поняття «економічна компетентність» й з’ясування сутності і
структури економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу.
1.2.

Сутність

поняття

«економічна

компетентність

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу»
Вагомість потреб ринку послуг у світовій та національній економіці за
останні десятиліття помітно зросла. Насамперед на сучасному етапі розвиток
індустрії гостинності в Україні значно активізувався, оскільки ця галузь швидко
прогресує, сприяє поступу суміжних галузей, забезпечує створення робочих
місць та умов для «експорту» послуг на міжнародний ринок, є значним
джерелом поповнення бюджету країни. Невід’ємною складовою професійної
освіти України є сфера готельних та ресторанних послуг. Відповідно її
подальший розвиток зумовлює вдосконалення якості професійної підготовки
фахівців. Однією з умов такої підготовки є формування економічної
компетентності як складової професійної компетентності майбутніх фахівців
готельного та ресторанного сервісу. Сучасний ринок праці потребує
конкурентоздатних працівників нового типу з високим рівнем професійної та
економічної компетентності, відповідальності, професійної мобільності та
соціальної адаптації.
Модернізація змісту освіти пов’язана з оптимізацією засобів і технологій
організації освітнього процесу. Реалізація принципів Болонської декларації в
Україні (утворення єдиного економічного простору в Європі, забезпечення
якісного освітнього рівня фахівців і відповідності їх підготовки умовам
міжнародного ринку праці) актуалізувала проблему формування компетентних,
конкурентоздатних працівників із широкою професійною кваліфікацією.
Учені

акцентують

увагу на потребі підприємств готельного та

ресторанного сервісу у кваліфікованих фахівцях з високим рівнем професійної
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компетентності, а також на необхідності реформування чинної системи освіти
із врахуванням компетентнісного підходу, потреб ринку праці, ринкових
механізмів

функціонування

економіки,

світових

стандартів,

тотальних

глобалізаційних перетворень та інших вимог часу.
Сфера послуг є значною частиною економіки, що виробляє специфічний
продукт – «послуги». Ресторатори і готельєри, які представляють сферу
готельного та ресторанного сервісу, дедалі більше звертають увагу на
відповідність
стандартам,

функціонування
що

значною

їхніх

мірою

закладів

забезпечується

високим

європейським

наявністю

професійно

компетентних фахівців.
Розглянемо більш детально сутність професійної компетентності.
У професійній освіті поняття «компетентність» почали використовувати
із 80-х рр. ХХ ст. у сфері менеджменту та юриспруденції. В сучасній науковій
літературі визначення поняття наведено у працях з педагогіки, психології,
економіки, маркетингу, менеджменту тощо. Проте у педагогіці досі відсутнє
однозначне визначення цієї дефініції.
За тлумачним словником сучасної української мови «компетенція – гарна
обізнаність із чим-небудь; коло повноважень певної організації або особи.
Компетентний – який має достатній рівень знань в якій-небудь галузі;
кваліфікований, ґрунтується на знанні, з чим-небудь гарно обізнаний,
тямущий» (Бусел, 2002, с. 445).
У сучасному психологічному словнику за редакцією В. Шапаря (2007)
«компетентність» трактується як психосоціальна якість особистості, котра
означає силу й упевненість, джерелом яких є відчуття власної успішності та
корисності

(с. 114). В. Радул (2004) характеризує «компетентність» як

психосоціальну якість людини, що дає їй можливість усвідомити свою
спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням (с. 203).
У галузевих довідникових виданнях та наукових працях наявний спектр
дефініцій означеної якості. В економічному словнику «компетентність
визначається як галузь повноважень певної організації або особи, коло питань,
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у яких ця особа володіє знаннями й досвідом. Компетентним є той, хто володіє
знаннями,

обізнаний

у

певній

галузі,

повноправний,

уповноважений

вирішувати, робити що-небудь». Г. Ковтун та О. Мартиненко (2013) під
економічною компетентністю розглядають «сукупність економічних знань та
практичних умінь, досвіду, економічної культури та мислення, наявність
стійкої потреби та інтересу до професійної компетентності» (c. 140).
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014) компетентність
слід трактувати як «динамічну комбінацію знань, вмінь та практичних навичок,
способів мислення,

професійних, світоглядних і громадянських якостей,

морально-етичних цінностей, які визначають здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти».
Погоджуємося із визначенням Л. Лук’янової (2010), яка пояснює
компетентність як «міру включення в активну діяльність, здатність ефективно
розв’язувати конкретну ситуацію, мобілізуючи при цьому знання, уміння,
досвід, поведінкові відносини та цінності», а «здатність діяти» розглядає як
«уміння використовувати знання в практичній діяльності» (с. 100).
У табл. 1. 2 подано вибірку тлумачень сутності поняття «компетентність»
(Додаток А).
На основі теоретичного аналізу наукових праць виявлено, що дослідники
по-різному трактують поняття «компетентність» та «компетенція». Одні
дослідники (О. Безпалько (2009), Т. Діденко (2014), А. Гончарова (2013),
В. Гуло (2013), Л. Котоловець (2013), К. Левківський (2013), Н. Тимошенко
(2013) та ін.) вважають їх синонімічними поняттями. Інші науковці
(К. Абульханова (1999), Л. Петровська (2007), А. Субетто (2006), Р. Мильруд
(2004)) доводять, що компетентності реалізуються у різних компетенціях
особистості, що формуються в процесі здійснення певної виробничої діяльності
та отримання практичного досвіду.
В. Байденко (2005), Е. Зеєр (2004) та А. Хуторський (2008) розрізняють
поняття «компетентність» і «компетенція», трактуючи перше як готовність
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людини до здійснення навчальної чи професійної діяльності, а компетенцію –
як

міру

ефективності

в реалізації цілей

процесу навчання. Уміння

застосовувати теоретичні знання у практичній чи виробничій діяльності, на
переконання учених, залежать саме від сформованості різних компетенцій.
На нашу думку, у межах нашого дослідження доцільно розрізняти
змістові характеристики понять «компетентність» та «компетенція». У
контексті нашого наукового пошуку компетентність інтегрує взаємопов’язані
якості особистості, які визначають ставлення людини до виконання завдань та
функцій діяльності, а компетенції характеризують виконання дій на основі
знань чи набутого досвіду.
Розглянемо

більш детально

основні положення

компетентнісного

підходу, що реалізується в освітньому процесі. Зокрема Г. Селевко (2004)
обґрунтовує важливу ідею про «поступову переорієнтацію домінуючої
освітньої парадигми з переважаючою трансляцією знань, формуванням навичок
на створення умов для оволодіння комплексом компетенцій, які означають
потенціал, здатність випускника до виживання і стійкої життєдіяльності в
умовах

сучасного

багатофакторного

соціально-політичного,

ринково-

економічного, інформаційно і комунікаційно насиченого простору» (с. 138).
Сутність компетентнісного підходу Е. Зеєр, А. Павлова та Е. Симанюк
(2005)

формулюють

наступним

чином:

компетентнісний

підхід

–

це

пріоритетна орієнтація на цілі-вектори освіти: научуваність, самовизначення,
самоактуалізацію,

соціалізацію

й

розвиток

індивідуальності.

Інструментальними засобами досягнення таких цілей є принципово нові освітні
конструкти: компетентності, компетенції та метапрофесійні якості (с. 5).
Варто звернути увагу на формулювання В. Болотова і В. Сєрікова (2003):
«Компетентнісний підхід висуває на перше місце не поінформованість учня, а
уміння вирішувати проблеми» (с. 10).
Особливу зацікавленість викликає наукова позиція І. Зимньої (2003), яка
обґрунтовує три основні етапи становлення компетентнісного підходу в освіті:
перший (1960–1970) – уведення в науковий обіг категорії «компетенція» і
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створення

передумов

розмежування

понять

«компетенція»

та

«компетентність»; другий (1970–1990) – використання категорій «компетенція»
і «компетентність» у теорії й практиці навчання мови, спілкування, а також при
аналізі професіоналізму фахівців в управлінні, керівництві та менеджменті;
третій (початок 1990-х років) – дослідження компетентності як наукової
освітньої категорії (с. 34–42).
У результаті аналізу положень компетентнісного підходу з позиції різних
науковців можемо дійти висновку, що в сучасній системі освіти існують
суперечності між знаннями, уміннями, навичками майбутніх фахівців та
реальними потребами, вимогами ринку праці, практичністю застосування
отриманого теоретичного знання. Тобто студент першочергово повинен
отримувати не певний обсяг інформації, а уміння розв’язувати потенційні
професійні ситуації та проблеми, здатність практичного застосовування своїх
знань, розвивати мотивацію для свого подальшого професійного зростання та
самовдосконалення. Особливу роль у вирішенні цих неузгодженостей відіграє
компетентнісний підхід.
Узагальнення понять та категорій з означеної проблеми стало основою
для уточнення базової дефініції «ключові компетентності в сфері ресторанного
сервісу», що трактується як інтегральне утворення на основі професійно
спрямованих комунікативних, психологічних та організаційних якостей
майбутніх фахівців, які забезпечують належний рівень їх функціонування у
галузі ресторанного обслуговування.
Cистема професійно-технічної освіти має готувати багатопланового,
висококваліфікованого, широкопрофільного фахівця, який повинен володіти
широким спектром компетенцій і кваліфікацій. Сучасний випускник – це
працівник достатньо широкої кваліфікації, здатний працювати за професією на
будь-якому

підприємстві,

володіє

ґрунтовною

загальнотехнічною,

загальнотехнологічною і соціальною базою знань, постійно формує й
удосконалює нові професійні знання та вміння (Кравець, Ю., Кравець, С.,
Дерев’янко,  Оліферчук, 2014, с. 43).
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Працівники сфери послуг мають розуміти та знати основи економічних
процесів, володіти базовими економічними знаннями, щоб повною мірою
професійно, ефективно та якісно виконати свою роботу. Крім того, рівень
економічної освіченості суспільства загалом є вагомим чинником економічного
прогресу країни. Особливе значення цьому слід надавати в умовах глобалізації
та світової фінансово-економічної кризи. Низька економічна компетентність як
«виробника», так і «споживача» послуг призводить до зниження рівня
конкурентоспроможності, якості, рівня розвитку економіки.
Формування професійних та ключових компетентностей майбутніх
фахівців готельно-ресторанного обслуговування має відповідати соціальним та
комерційно-економічним запитам сучасної ресторанної індустрії, потребує
моделі, яка забезпечувала б реалізацію розглянутих аспектів (Кравець, Ю.,
Кравець, С., Дерев’янко,  Оліферчук, 2014, с. 56).
Саме тому компетентнісний підхід до підготовки сучасних фахівців для
різних галузей господарства та сфер передбачає такий зміст освіти, який не
зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід
вирішення життєвих проблем, формування ключових компетенцій.
Здійснюючи дослідження проблеми формування професійної (фахової)
компетентності сучасного фахівця, В. Лозовецька, Л. Козак, Л. Лук’янова
(2010) визначили три характеристики компетентного спеціаліста: ефективність
праці, безперервний професійний саморозвиток, мобільність і гнучкість. Учені
розглядають професійну компетентність як «інтегративну якість, яка охоплює
рівень оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, а також
особистісну компетентність, яка виявляється перш за все у комунікативності,
творчості і креативності». Компетентний фахівець – це професіонал, здатний до
плідної праці в соціально-економічних умовах, які постійно оновлюються (с. 7).
Як складова професійної компетентності економічна компетентність
означає здатність та уміння раціонально використовувати матеріальні,
фінансові чи інші ресурси на основі сукупності певних базових практично
спрямованих знань (Цільмак, 2009, с. 128–134).
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У табл. 1. 3 подано вибірку тлумачення «економічної компетентності»
сучасними дослідниками (Додаток Б). Аналіз змісту поняття «економічна
компетентність» дає змогу констатувати, що змістоутворюючими її категоріями
є: знання, уміння й навички, ціннісні орієнтації, особистісні якості та досвід.
Такі конструкти природно співвідносяться зі смисловим наповненням
визначальної дефініції «компетентність».
Економічне спрямування досліджуваного нами поняття у більшості
визначень конкретизується: економічними знаннями, економічним мисленням,
професійною мотивацією, навичками управління, здатністю вирішувати
нестандартні економічні ситуації, уміннями раціонально використовувати
матеріальні, фінансові, людські та особистісні ресурси в умовах ринкової
конкуренції.
Таким

чином,

досліджуючи

проблему

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у процесі професійної підготовки, доцільно врахувати:
1)

особливості розвитку індустрії HoReCa в умовах інноваційно-

технологічного поступу економіки;
2)

особисті здібності й потенційні можливості цільової групи –

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, які навчаються у
професійних коледжах.
Йдеться про те, що у вузькому значенні економічна компетентність
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу має
забезпечувати конструктивну взаємовідповідність економічної підготовки
фахівців HoReCa економічним потребам галузі. Ураховуючи загальні цілі
професійної підготовки: розвиток, навчання і виховання, процес, формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу варто розглядати у площині цілеспрямованого впливу на
розвиток трьох сфер особистості: самосвідомості (Я-концепція, індивідуальні
можливості, цінності, ідеали, переконання, економічна культура, мотиви,
рефлексія,

світогляд,

свідомість,

громадянськість,

моральність,
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відповідальність, автономність тощо); когнітивної сфери (економічні знання,
економічна

освіченість,

фінансова

грамотність,

економічне

мислення,

креативність, ініціативність, інноваційність, мережність, комунікація, досвід,
аналітичні здібності, прогностичність, гностичність тощо); діяльнісної сфери
(готовність до здійснення економічної діяльності, мобільність, уміння
знаходити рішення у невизначених ситуаціях, здатність до підприємницької
діяльності, конкурентоздатність, навички організаторської, управлінської
діяльності, уміння раціонально використовувати матеріальні ресурси і свій
робочий час, працювати ефективно індивідуально та в команді тощо).
Інтегрований результат, отриманий внаслідок ефективно організованого
освітнього процесу у коледжах, має забезпечити належний рівень економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу шляхом формування таких її компонентів (рис. 1.2):
–

мотиваційно-особистісного

самосвідомості

стійкі

–

професійні

на

основі

мотиви,

розвитку

економічна

сфери
культура,

відповідальність;
–

когнітивно-пізнавального – на основі розвитку когнітивної сфери

глибокі

інноваційне

комунікація

економічне

взаємозв’язок

мислення,

суб’єктів

з

економічні

метою

знання,

передавання

вільна

інформації,

узгодження дій, спільної діяльності (Про затвердження методики розроблення
державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих
професій, 2011);
–

діяльнісно-рефлексивного – на основі розвитку діяльнісної сфери

досконалі

уміння

(підприємницька
конкурентоздатність.

щодо

здійснення

компетентність),

підприємницької
професійна

діяльності
мобільність,
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РОЗВИТОК
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Ринок праці

Система
освіти

Сфера HoReCa

Компетентний
фахівець сфери HoReCa

Професійна
підготовка

Професійні
компетентності

Інтегральна компетентність

Ключові
компетентності

Економічна
компетентність майбутніх
фахівців сфери HoReCa

Соціальноекономічна
компетентність

Підприємницька
компетентність

СТРУКТУРА
мотиваційноособистісний компонент

когнітивнопізнавальний компонент

діяльніснорефлексивний компонент

професійні мотиви

економічні знання

підприємницька
компетентність

економічна культура

комунікація

професійна
мобільність

відповідальність

інноваційне економічне
мислення

конкурентоздатність

Рис. 1. 2. Логічні зв’язки між системоутворюючими та змістоутворюючими
категоріями економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
сфери HoReCa*
Отже,

обґрунтування

чинників,

що

впливають

на

формування

економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу у процесі професійної підготовки, логічні зв’язки між
системоутворюючими

та

змістоутворюючими

категоріями

уможливили

узагальнення й уточнення сутності базового поняття дослідження. Економічна
компетентність

майбутніх

молодших

спеціалістів

готельного

та

ресторанного сервісу – це здатність особи здійснювати трансформацію в дії
мотиваційно-особистісних, когнітивно-пізнавальних, діяльнісно-рефлексивних
*

Джерело: розроблено автором
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ресурсів при вирішенні економічно-професійних завдань й забезпечувати
ефективну самореалізацію у динамічних ринкових умовах HoReCa.
У прагненні до досягнення найвищого рівня розвитку економічної
компетентності майбутніх фахівців HoReCa актуалізуються нові завдання
наукового пошуку, що полягають у з’ясуванні сутності її структурних
компонентів, виявленні особливостей професійної підготовки молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у коледжах. Результати
дослідження

слугуватимуть

основою

обґрунтування

методичних

засад

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу в коледжі.
Економічна компетентність означає володіння системою економічних
знань, професійними якостями, притаманними майбутній професії; наявність
економічного мислення, свідомості та світогляду (Отрощенко, 2009).
Досліджуючи дидактико-математичні основи формування економічної
компетентності, О. Падалка, О. Шпак, В. Приступа (2011) та ін. зазначають, що
у широкому значенні економічна компетентність пов’язана зі здатністю
виявляти доступні можливості для особистої, професійної діяльності або
бізнесу та відображає інтегративну характеристику особистості, охоплює
знання і вміння, які реалізуються крізь економічно важливі якості в процесі
економічної діяльності. У вузькому значенні економічна компетентність
пов’язана з профільною економічною освітою.
Звернемося

до

інтегрованого

поняття

«соціально-економічна

компетентність», яка є певною системою знань глобальних процесів розвитку
цивілізації та функціонування сучасного суспільства, а також основ соціології,
економіки, менеджменту і права (Антонова, & Маслак, 2011, с. 81–89).
Згідно з Державним класифікатором професій України ДК003:2010
послуги працівників готельного та ресторанного обслуговування відносять до
розділу «Сфера торгівлі та послуг», а їхні професійні завдання охоплюють
забезпечення послугами, пов’язаними з харчуванням, обслуговуванням,
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торгівлею та ін., які дуже часто потребують економічної компетентності особи
(Бухгалтер 911, 2017).
Спеціальності 5.14010101 «Готельне обслуговування» та 5.14010102
«Ресторанне обслуговування» приваблюють абітурієнтів. Фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у сфері гостинності в Україні
готують у професійних ліцеях, професійно-технічних училищах, вищих
професійних училищах, вищих комерційних училищах, технікумах, коледжах.
Вимоги щодо змісту професійної діяльності і підготовки молодших спеціалістів
сфери готельного та ресторанного обслуговування відображено в Галузевих
стандартах вищої освіти та у класифікаторі професій (Бухгалтер 911, 2017;
Міністерство освіти і науки України, 2003, с. 1–5).
Молодший спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який
на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнокультурну
підготовку, спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для
вирішення типових професійних завдань, які передбачені для відповідних посад
у відповідній галузі народного господарства. Освітньо-професійна програма
підготовки молодшого спеціаліста забезпечує одночасне здобуття базової вищої
освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної
загальної середньої освіти або на базі базової загальної середньої освіти з
наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту. Зазначена
програма складається з навчальних дисциплін фахового спрямування та з
різних видів практичної підготовки і може включати окремі дисципліни
освітньо-професійної

програми

підготовки

бакалавра

(Про

освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 1998).
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за
спеціальностями

5.14010101 «Готельне

обслуговування»

та

5.14010102

«Ресторанне обслуговування» реалізується переважно у коледжах і технікумах.
Заклад вищої освіти може здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо
в його структурі є відповідний підрозділ (коледж, технікум тощо).
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Нормативний термін навчання на базі повної загальної середньої освіти
не може перевищувати трьох років, а на основі базової загальної середньої
освіти – чотири роки. Нормативний термін навчання для осіб, що мають повну
загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого
робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік.
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи
встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та
кваліфікації

молодшого

спеціаліста

(Про

освітньо-кваліфікаційні

рівні

(ступеневу освіту), 1998).
У процесі професійної підготовки реалізуються її складові, зокрема
фахова підготовка. Відповідно структурна єдність змісту освіти представляє
собою «систему, яка забезпечує реалізацію мети освіти», що стосовно фахової
підготовки

молодших

спеціалістів

сфери

готельного

та

ресторанного

обслуговування означає конкретний набір професійних знань та вмінь
конкурентоздатного фахівця (Лозова, & Троцко, 2002, с. 259).
Згідно з предметом нашого дослідження проаналізуємо зміст професійної
підготовки фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст»
за спеціальністю «Ресторанне обслуговування». Акцентуємо увагу на тому, що
особливість закладів ресторанного господарства полягає в тому, що у них
одночасно здійснюється виробництво, торгівля та надання послуг, тобто
підготовка фахівця для цієї сфери повинна включати не лише формування
професійних знань та вмінь, а й знань та вмінь у сфері, в якій здійснюється
економічна діяльність.
Згідно з державним стандартами вищої освіти підготовки фахівців на
освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» найзначніше навчальне
навантаження припадає на цикл професійної та практичної підготовки, зокрема
й молодшого спеціаліста сфери ресторанного обслуговування. Цикл соціальногуманітарної

підготовки

молодшого

спеціаліста

сфери

ресторанного

обслуговування охоплює дисципліни «Історія України», «Українська мова (за
професійним

спрямуванням)», «Культурологія», «Основи філософських
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знань», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Правознавство»,
«Економічна теорія» , «Соціологія», «Фізичне виховання» (20-22 % загального
обсягу навчального плану). Цикл фундаментальної, природничо-наукової та
загальноекономічної підготовки молодшого спеціаліста сфери ресторанного
обслуговування забезпечено вивченням таких дисциплін: «Вища математика»,
«Інформатика і комп’ютерна техніка», «Безпека життєдіяльності», «Економіка
підприємства», «Екологія», «Основи охорони праці». Цикл професійної та
практичної

підготовки

молодшого

спеціаліста

сфери

ресторанного

обслуговування передбачає вивчення наступних дисциплін: «Бухгалтерський
облік»,

«Організація

обслуговування»,

«Технологія

приготування

їжі»,

«Організація виробництва», «Устаткування підприємств ЗРГ», «Основи
менеджменту», «Основи маркетингу», «Гігієна і санітарія», «Діловодство»,
«Барна справа», «Управління якістю продукції та послуг» (Про освітньокваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 1998, с. 1–5).
Молодший спеціаліст, який здобув кваліфікацію за спеціальністю
«Ресторанне господарство», виконує спеціальні роботи, тому такому фахівцю,
окрім безпосередніх професійних знань та умінь, необхідно володіти
відповідними економічними знаннями. Насамперед він має знати основні
операції торговельних процесів у закладі готельного чи ресторанного сервісу;
сутність та зміст собівартості продукції/послуги; джерела товаропостачання;
усвідомлювати вплив логістики на підвищення конкурентоспроможності
підприємства; розуміти фундаментальні принципи менеджменту замовлень;
володіти основами знань у галузі маркетингу щодо просування товарів на
ринку з урахуванням потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності
підприємства та ін. Крім того, у майбутнього спеціаліста мають бути
сформовані певні економічні навички, зокрема: виконувати операції з
підготовки

товарів

до

продажу;

здійснювати

логістичні

операції

в

торговельному залі; брати участь у проведенні інвентаризації товарноматеріальних цінностей; виявляти попит споживачів; виконувати розрахункові
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операції; дотримуватися порядку ведення необхідного обліку та звітності;
контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами тощо.
На сучасному етапі інтенсивного розвитку готельно-ресторанних послуг
випускник коледжу має бути обізнаний із найновішими формами й методами
ведення цього бізнесу, більш ефективними формами обслуговування клієнтів.
Студент,

який

навчається

за

спеціальностями

5.14010101

«Готельне

обслуговування» та 5.14010102 «Ресторанне обслуговування», має володіти не
лише безпосередніми професійними уміннями, але й опосередкованими
економічними вміннями та навичками. Насамперед він має контролювати рух
товарно-матеріальних цінностей закладу, мінімізувати витрати, пов’язані з
виробничим процесом, сприяти зменшенню кількості зловживань із боку
персоналу, створювати привабливу для відвідувачів атмосферу закладу, брати
участь у впровадженні дисконтної системи для постійних клієнтів ресторану та
ін. Ключовою постає вимога сформованості економічної компетентності
фахівця. Процес оволодіння економічними уміннями потребує більш глибокого
вивчення економічних дисциплін, а також набуває ефективності за умов
широкого використання в освітньому процесі комп’ютерних програм,
максимально

адаптованих

до

специфіки

роботи

готельно-ресторанного

комплексу.
Перед кожною людиною постійно виникають певні соціально-економічні
проблеми і не лише в професійній діяльності, а й в особистому житті, тому
розвиток

економічної

компетентності

має

бути

безперервним,

щоб

забезпечувати очікуваний ефект (Горобець, 2007).
Відповідно виникає необхідність структурування змісту освіти, що
повинен забезпечувати адекватний сучасності рівень загальної та професійної
культури суспільства, інтеграцію людини у світову культуру, а також
відтворення кадрового потенціалу суспільства (Кравець, Ю., Кравець, С.,
Дерев’янко,  Оліферчук, 2014, c. 152).
Отже, майбутній молодший спеціаліст готельного та ресторанного
сервісу буде конкурентоздатним на ринку праці за умови сформованості
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високої не лише професійної, а й економічної компетентності. Для професійної
діяльності необхідні знання основ економіки, економіки праці, менеджменту,
бухгалтерського обліку та інших галузей знань. На наше переконання, у процесі
підготовки

майбутніх

спеціалістів

сфери

готельного

та

ресторанного

обслуговування необхідно акцентувати особливу увагу на формуванні
економічної компетентності студентів.
Таким чином, економічну компетентність майбутнього молодшого
спеціаліста потрібно розглядати не лише як вагомий чинник розвитку, а й як
необхідну складову професійної компетентності фахівця сфери готельного та
ресторанного обслуговування. Означена компетентність формується у процесі
навчання та професійної діяльності.
1.3. Вітчизняний та зарубіжний досвід професійної підготовки
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу:
порівняльний аналіз
Світовий

досвід

підтверджує

успішність

ведення

готельного

та

ресторанного бізнесу на основі систематичного впровадження інновацій та
постійного підвищення кваліфікації спеціалістів цієї сфери відповідно до вимог
ринку праці. В Україні недостатньо вивчені прогресивні світові тенденції
розвитку

готельної

конструктивний

і

досвід

ресторанної
розвитку

сфери,

фрагментарно

відповідного

бізнесу,

досліджено
який

варто

впроваджувати у вітчизняну економіку, враховуючи національні особливості
господарювання, глобалізаційні процеси, інформатизацію та прискорення
темпів життя.
Майбутні фахівці у сфері готельного господарства повинні набувати
умінь встановлення зв’язку між макро- і мікросередовищем, інноваційним
потенціалом готельних підприємств та іншими факторами впливу; на основі
виявлених факторів вміти прогнозувати динаміку розвитку інноваційних
технологій в діяльності готельних підприємств в Україні та за кордоном
(Влащенко, & Тонкошкур, 2013, с. 20).
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В умовах жорсткої конкуренції спостерігаємо підвищення вимог до
сервісу, його якісного та змістового наповнення. Вважається застарілим
розуміння

готельного

господарства, що

передбачає лише проживання

відвідувачів. Сучасним є трактування готельного та ресторанного господарства
як «індустрії гостинності» або комплексного «готельно-ресторанного сервісу»,
що передбачає проживання, харчування та інші додаткові послуги, які надають
підприємства. Відповідно персонал, що забезпечує функціонування цієї сфери,
повинен бути універсальним та висококомпетентним.
Доцільно розглядати готельне господарство в контексті індустрії
гостинності, яка є прогресивною галуззю економіки зі зростаючим рівнем
спеціалізації, наростанням процесів концентрації виробництва та переходом на
нові технології (Влащенко, & Тонкошкур, 2013).
На основі аналізу наукових праць з-поміж основних тенденцій розвитку
готельної індустрії виокремлюємо наступні :
–

поглиблення спеціалізації готельних і ресторанних закладів;

–

утворення міжнародних готельних і ресторанних ланцюгів;

–

розвиток мережі малих підприємств;

–

впровадження

в

індустрію

гостинності

комп’ютерних

технологій (Пуцентейло, 2007).
Упровадження всіх інновацій у сфері гостинності передбачає наявність
фахівців з високим рівнем професійної компетентності. Останніми роками в
Україні спостерігається суттєве розбалансування ринку освітніх послуг та
ринку праці, тобто спеціаліст, підготований у системі національної освіти,
залишається недостатньо затребуваним та не має змоги повністю розкрити свій
потенціал.
Сучасний

стан

підготовки

спеціалістів

у

сфері

готельного

та

ресторанного сервісу не відповідає вимогам та світовим стандартам підготовки
фахівців, оскільки зміст навчання, згідно з чинними Державними стандартами
професійно-технічної освіти, більшою мірою полягає у теоретичній складовій,
що фактично відображає посадові обов’язки (Кравець, 2014, с. 9).
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Темпи інформаційно-технологічного розвитку вимагають від системи
освіти не лише швидкого реагування на відповідні зміни, а й випереджувальних
стратегічних змін, враховуючи те, що з позиції економічного трактування
«виготовлення освітнього продукту» у напрямі підготовки компетентного
фахівця вимагає часових затрат. У Білій Книзі Європейської комісії
акцентується увага на необхідності передбачати потреби у вміннях та
компетенціях (Commission of the European Communities, 1993).
На жаль, в Україні відсутня реальна статистики щодо співвідношення
попиту й пропозиції кадрів на ринку праці, немає комплексного підходу до
прогнозування потреб виробничої та невиробничої сфер у кваліфікованих
спеціалістах і робітниках з урахуванням структури та потреб національної
економіки (Шевченко, 2010).
Для сучасного глобалізованого суспільства є характерним прискорення
темпів соціально-економічного і наукового, інформаційного розвитку. Процеси,
що відбуваються у сфері освіти, аналогічні. Раніше зміни, що вносилися
періодично у навчальні плани і програми, забезпечували їх сучасний рівень.
Сьогодні,

враховуючи

швидкі

темпи

науково-технічного

прогресу,

неефективність такого підходу очевидна. Дієвий освітній процес повинен мати
випереджувальне стратегічне планування, яке б враховувало орієнтованість на
перспективу освітньо-професійної програми. Потрібно періодично (частіше ніж
через 5 років) переглядати та оновлювати навчальні програми і плани,
оптимізовувати тривалість підготовки фахівців, ретельніше обирати форми
підвищення

кваліфікації

та

виявляти

«застарілість»

змісту

навчання,

здійснювати превентивні заходи.
Аналіз сучасного стану освіти в Україні засвідчує проблему актуалізації
освітніх процесів. З метою підвищення якості підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації спеціалістів готельно-ресторанного сервісу необхідне
створення

ефективного

адміністративного

освітнього,

середовища,

що

інформаційного,
забезпечувало

комунікативного,
б

наявність

конкурентоспроможної пропозиції кадрів на ринку праці та їхню відповідність
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вимогам світових стандартів. Навчальні програми перенасичені застарілими
матеріалами та підходами викладання. Навчальні плани гостро потребують
негайних змін, оскільки не надають студентам інноваційних та практико
орієнтованих знань, частина предметів дублює одна одну, а деякі – взагалі є
зайвими. Виникає потреба якнайбільше акцентувати увагу на практичній
складовій підготовки молодших спеціалістів готельного та ресторанного
профілю, а кількість теоретичних годин скоротити, доцільним також було б
активно використовувати засоби дистанційного навчання.
Популярність дистанційного навчання на основі інтернет-технологій у
системі професійної освіти постійно зростає, оскільки його упровадження не
лише забезпечує значну економію ресурсів, часу, а й можливість отримувати
конкретні знання й компетенції без відриву від виробництва.
У навчальних програмах доцільно передбачити якісну підприємницьку
складову, що дасть змогу формувати у студентів економічну компетентність,
що сприятиме розвитку обґрунтованої соціальної позиції, готовності до
ініціативи та самоосвіти, здатності адаптуватися до складного суспільного
життя, приймати складні рішення та бути за них відповідальними. Для
ефективного економічного розвитку та динамічного зростання економіки
країни потрібні професійно компетентні, економічно освічені, ініціативні,
налаштовані на творчий пошук фахівці.
Важливе значення мають закордонні стажування майбутніх спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу, обмін навчальним досвідом учнів у
міжнародних навчальних закладах (можливо, навіть отримання освітнього
диплому чи професійної кваліфікації), виконання спільних грантів та проектів.
Коледжі майже не беруть участі у створенні та діяльності міжнародних освітніх
консорціумів і мереж. На наше переконання, це дало б можливість активніше
обмінюватися

досвідом,

освітніми

і

науковими

розробками,

новими

програмами та методиками викладання, проводити дослідницьку роботу.
З метою удосконалення механізму підвищення кваліфікації фахівців
доцільно налагодити роботу тренінгових консультативних центрів на базі
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вищих професійно-технічних навчальних закладів, яка на сьогоднішній день, на
жаль, має занадто формальний характер, а також удосконалити методики
викладання для слухачів курсів, використовуючи систему дистанційного
навчання та ґрунтуючись на принципах освіти протягом життя.
Доречним буде створення ефективної дієвої системи атестації та
сертифікації

спеціалістів

підтверджувала
проходження

готельного

кваліфікацію
онлайн-курсів

та

працівника
у

коледжах

ресторанного
сертифікатом,
при

сервісу,

яка

стажування

залученні

б
та

фінансування

роботодавців та сприяння центрів зайнятості населення.
Поєднання нових і традиційних форм навчання призводить до
формування і розвитку моделі «змішаного навчання» (blended-learning). Згідно з
даними, наведеними у звіті NMC, сьогодні кожен десятий студент в США
навчається виключно на онлайн-курсах, і попит на подібні доступні методи
навчання постійно зростає, що пояснює пильну увагу університетів до
«змішаних» навчальних програм (The New Media, 2017).
Виникла потреба зміни підходів до планування навчальних приміщень.
Передові навчальні заклади світу поступово відходять від традиційних
аудиторій, здійснюючи вибір на користь відкритих просторів (open space),
аудиторій для командної роботи, мультимедійних просторів, які забезпечують
дистанційну комунікацію. Використання новітніх освітніх технологій у світі
невпинно зростає. У 2014 році глобальний ринок онлайн-освіти оцінювався у
165,36 млрд. доларів і за прогнозами до 2022 року він зросте до 243,8 млрд.
доларів (ReportLinker, 2015).
Таким чином, недосконалість та неактуальність навчальних програм і
курсів для підготовки молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу потребує послідовного коригування відповідно до міжнародних вимог
та стандартів, що забезпечують підготовленість випускників до роботи в
умовах глобальної економіки. Програми «подвійного диплому» сприяють
нівелюванню обсягу та змісту освіти.
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Враховуючи вимоги часу, в Україні потрібно широко впроваджувати та
застосувати дистанційні освітні технології, електронне навчання (Національний
інститут стратегічних досліджень, 2012).
Проблема низького рівня комп’ютеризації та незадовільного стану
матеріально-технічної бази для навчання, освітнього сервісу, оснащеності
навчальних аудиторій має бути вирішена, щоб можна було повноцінно
впроваджувати усі інновації в освітній системі.
Чинна

система підготовки

молодших

спеціалістів готельного

та

ресторанного сервісу повинна реалізовуватися із врахуванням глобальних
тенденцій розвитку освіти та випереджувальних потреб у підготовці кадрів.
Доцільно було б оптимізувати державне замовлення на підготовку молодших
спеціалістів за участі роботодавців та з врахуванням потреб ринку праці.
На наше переконання, вивчення закордонного досвіду надання освітніх
послуг у сфері готельного та ресторанного сервісу (HoReCa) слугуватиме
конструктивною основою удосконалення професійної підготовки фахівців цієї
сфери

в

Україні.

Стрімкий

розвиток

готельного

та

ресторанного

обслуговування сприяє зростанню попиту на навчання в цій сфері. Сьогодні
навчатися в найкращих університетах індустрії гостинності можна по всьому
світу: у Швейцарії, Іспанії, Китаї, Австралії, США та Канаді. В університетах
щороку оновлюються чи відкриваються нові конкурентоспроможні освітні
програми, які абсолютно відповідають запитам світового ринку праці у цій
сфері, деякі з них навіть відкривають додаткові кампуси (Campus) в інших
країнах.
Рейтинг світових шкіл готельного менеджменту від TNS – найбільша
світова організація в галузі досліджень та аналізу Taylor Nelson Sofres (TNS)
(Велика

Британія).

Організацією

було

проведено

широкомасштабне

дослідження у галузі готельного бізнесу, у результаті якого було виявлено, що
Швейцарія є світовим лідером освіти в сфері гостинності – 5 із 10 провідних
університетів готельного менеджменту розташовані у цьому рейтингу.
Дослідження проводилося шляхом опитування топ-менеджерів провідних
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міжнародних компаній гостинності по всьому світу. До списку «ТОП-10» також
потрапили

навчальні

заклади

США,

Нідерландів,

Іспанії,

Франції,

Великобританії (Освіта.ua, 2012).
Розглянемо особливості підготовки фахівців сфери гостинності у
зарубіжних країнах, щоб визначити конструктивні здобутки, які можуть
використовуватися з метою удосконалення системи професійної підготовки
аналогічних спеціалістів в Україні.
Швейцарія одна з перших у світі створила еталонну модель освіти у сфері
«готельного бізнесу». В 1899 році у країні була відкрита Перша школа
готельного господарства – Ecole Hoteliere de Lausanne. Вже на початку XX
століття почали з’являтися інші. У сучасних школах готельного бізнесу
вивчають

готельно-ресторанний

менеджмент,

маркетинг,

корпоративні

фінанси, міжнародні фінансові системи і бухгалтерський облік, контроль
бізнесу, планування, інформаційні технології, іноземні мови. Значна кількість
програм вищої освіти охоплюють одразу три сфери: туристичний, ресторанний
і готельний менеджмент (Alpine Center, 2017).
Варто зазначити, що значна увага в освітніх програмах з підготовки
майбутніх фахівців сфери гостинності спрямована на формування у студентів
бізнес-компетенцій,

насамперед

фінансово-економічної

грамотності

випускників.
Основний принцип навчання у сфері гостинності полягає у поєднанні
теорії і практики, що реалізується в дуальній системі навчання. Багато шкіл
розташовані на базі функціонуючих готелів, що дозволяє щодня теоретичні
знання, отримані на заняттях, одразу апробувати на практиці. Крім того, згідно
з освітніми програмами передбачені обов’язкові оплачувані стажування
Специфіка дуальної освіти полягає в тому, що підготовка молодих
фахівців здійснюється на основі одночасно двох закладів – навчального (заклад
вищої освіти, коледж та ін.) і навчального підприємства. Освітній процес
організований так, що у навчальному закладі студент спочатку отримує базові
теоретичні знання. Потім він відпрацьовує їх на підприємстві, яке заздалегідь
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уклало угоду з університетом про співпрацю, і виконує там роботу, пов’язану з
обраною спеціальністю. При цьому його праця оплачується підприємством
(Рубін, 2014).
Засновниками системи дуальної освіти вважають Німеччину, яка
запровадила таке навчання разом із введенням в 1969 році Закону про
професійне навчання. Німецька система освіти вважається взірцевою, бо дає
змогу ефективно поєднати державну професійну школу з виробничим
навчанням. Поступово німецький досвід було використано в Канаді, Австрії,
Швейцарії тощо. У радянську систему освіти було впроваджено лише окремі
елементи дуального навчання: заводи-ВТУЗи, навчання в яких передбачало
паралельну роботу на підприємстві (Рубін, 2014).
Німецька дуальна система професійної освіти функціонує на основі
принципів наставництва, практично зорієнтованого навчання, характеризується
активною участю роботодавців у підготовці кадрів, робить значний внесок в
економічну міцність Німеччини. Дуальне навчання регулюється законодавчими
рамками та чіткими державними механізмами реалізації за допомогою торговопромислових палат.
Вищу та післяшкільну освіту в Німеччині можна здобути у таких
закладах, як: вищі спеціальні школи (Fachhochschule), технікуми (Fachschule) та
ремісничі школи (Berufsschule). Поширеним є Ausbildung im Betrieb (часто
коротко просто «Ausbildung») – професійне навчання, пов’язане з одночасною
щоденною практичною роботою на підприємстві, виробництві. Багато
підприємств та фірм набирають так званих «Azubis» (Auszubildende) – учнів на
виробництві. Таке практичне навчання триває 3 роки і закінчується набуттям
практичної професії (Federal Ministry, 2017).
Базовими елементами німецької дуальної професійної системи освіти є
такі: підприємства визначають зміст освіти; виробнича підготовка комбінується
з навчанням у професійному закладі; навчання забезпечують спеціальні
кваліфіковані викладачі на підприємствах та у професійних школах; наявна
незалежна гарантія якості освіти; проводяться уніфіковані та співставні
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національні іспити за принципом «хто навчає – той не перевіряє». 80 % занять
проводяться на підприємстві, 20 % – у професійному закладі; тривалість
навчання становить 2–3,5 роки, середній вік учнів – 19 років. Підприємства та
молодь укладають спеціальний договір на навчання, який зареєстрований в
спеціальних компетентних органах (торгово-промислова палата, реміснича
палата), що консультують, контролюють навчання та організовують іспити.
Студенти отримують стипендію (German education server, 2017).
Здобути професію можна й у приватній школі. Показово, що близько
40 % учнів професійно-технічних училищ навчаються у приватних навчальних
закладах. Так, у школах професійного навчання (Berufsbildende Schulen) можна
опанувати основи спектру професій для роботи у сфері економіки, готельної й
ресторанної справи, техніки, соціального забезпечення, охорони здоров’я,
косметології (Мельниченко, 2001, c. 21).
Для вибудовування стратегії розвитку системи підготовки фахівців в
Україні цінним є досвід провідних країн, зокрема Республіки Польща, яка мала
схожі проблеми у процесі реформування професійної освіти. Свого часу
Польща, так як і Україна, успадкувала пострадянську систему освіти, що не
відповідала жодним принципам Болонського освітнього процесу. В Україні та
Польщі практично одночасно розпочалося реформування освітніх послуг, але
польська модернізована система освіти сьогодні значно випереджує українську,
досягнуто суттєвих позитивних результатів (Карпенко, 2011, c. 1).
Розглянемо досвід реформування системи професійної освіти Республіки
Польща більш детально. Польські науковці акцентували увагу на важливості
реалізації таких принципів: загальності освіти: наступності, безперервності,
широкопрофільного

навчання,

всебічного

розвитку

учня,

державності,

науковості та економічності освіти (Андрушкевич, 2010, с.103). Означені
принципи є актуальними і для української професійної освіти В контексті
нашого наукового дослідження варто акцентувати увагу на принципі
економічності освіти, головним завданням якої є поширення та використання
економічних знань у всіх сферах життя та професійної діяльності, що в
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загальному підсумку сприятиме економічному прогресу країни та підвищенню
якості життя народу (Концепція розвитку економічної освіти в Україні (2003)).
Основна професійно-технічна школа в Польщі (zasadnicza szkola
zawodowa) є якісною альтернативою вищим навчальним закладам, оскільки дає
можливість отримати недорого диплом європейського зразка (визнається не
лише в Польщі, а й в країнах ЄС) за нетривалий період та надає широкі
можливості щодо працевлаштування на європейському ринку праці. Ціна за
навчання складає від 20 євро на місяць або безкоштовно (наприклад, навчання у
професійних школах, що фінансується Європейським структурним фондом).
Залежно від кваліфікації термін навчання становить 2–3 роки.

Розклад

навчання в польських «заводувках» достатньо гнучкий: заняття можуть
проводитися 1-3 дні на тиждень в післяобідній час, щоб забезпечити студентам
можливість працювати. Іноземці, які навчаються, мають право отримати дозвіл
на проживання в Польщі, у країнах Європейського Союзу.
Професійна школа Польщі – це школа на основі гімназії. Програма
навчання включає загальну освіту та професійне навчання. Професійне
навчання проводиться на рівні отримання робітничої кваліфікації згідно з
профілем закладу. Закінчивши професійну школу, випускник отримує
свідоцтво кваліфікованого робітника, а також атестат про середню освіту. Після
закінчення основної школи можна продовжити навчання в ліцеї (навчання
триває два роки) або в технікумі протягом трьох років.
Професійні школи Польщі (szkola zawodowa) стають все більше
популярними, хоча протягом тривалого часу не вважалися престижними. Під
час навчання у професійній школі особлива увага акцентується на вивченні
сучасних технологій, практичного прийняття рішень, які будуть необхідні в
подальшій кар’єрі. Наприклад, в індустрії готельного бізнесу впровадження
відповідного програмного забезпечення для управління об’єктом передбачено
освітнім стандартом. Навчальні заклади у підготовку фахівців індустрії
гостинності

обов’язково

впроваджують

програмне

забезпечення,

яке
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використовують у сфері HoReCa – ринкового сегменту, який об’єднує сферу
гостинності.
Польські навчальні заклади у сфері гостинності пропонують студентам
для вивчення фундаментальні та спеціалізовані, професійно-орієнтовані
дисципліни. Майбутні фахівці мають можливість пройти навчально-виробничу,
педагогічну та виробничу практики, що дозволяє отримати кваліфікацію,
достатню для виконання професійних функцій з готельного та ресторанного
обслуговування.
формування

Основним

завданням

конкурентоздатних

навчальних

фахівців,

що

закладів
додатково

Польщі

є

володіють

підприємницькими навичками, здатні працювати ініціативно.
Особливого значення у польській професійній освіті набуває модуль
«європейська освіта», що зорієнтований на посилення інтеграційних процесів
згідно з Маастрихтським договором. Згідно з цим документом співпраця між
країнами у сфері освіти передбачає побудову єдиного загальноєвропейського
освітнього простору й укріплення європейського виміру в освіті, вивчення мов
країн-членів ЄС, обмін студентами й викладачами, взаємне визнання дипломів
та уніфікацію термінів навчання у вищих школах (Савина, 2010, с. 96).
Основним завданням модуля «європейська освіта» є збереження
характерних для демократичних держав універсальних цінностей: дотримання
прав людини, формування громадянських якостей особистості, почуття
національної ідентичності, розуміння ролі власного народу в розвиткові
загальноєвропейської культури, прихильність до загальнолюдських цінностей.
Тематика модуля стосується широкого європейського контексту. Ключова роль
в реалізації «європейської освіти» належить педагогам, а структурні елементи
міжпредметного модуля скеровані до навчального закладу як до єдиного
цілого, відповідальність за їх реалізацію покладено на весь педагогічний
персонал (Пальчук, 2010, c. 42).
Республіка Польща вдало поєднала позитивний досвід провідних країн та
національні потреби у підготовці фахівців. Із впровадженням Болонських
пріоритетів систему освіти Польщі було реформовано відповідно до їх
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основних вимог. Органи місцевого самоврядування отримали змогу формувати
і проводити власну освітню політику відповідно до місцевих потреб та
освітньої політики країни. Польським навчальним закладам надано автономію,
тим самим розширено можливості самоуправління, що зараз є надзвичайно
актуальним для України (Гречка, 2009, с. 4–5).
Освітня реформа Польщі здійснювалась за певними принципами
демократичної системи освіти, що відображено у Законі «Про систему освіти»
1991 року, а саме: принципи загальності освіти; наступності; безперервності
освіти; єдності і диференціації системи освіти; заміна вузькопрофільного
навчання широкопрофільним; різнобічного інтелектуального, психічного,
суспільно-професійного і фізичного розвитку; виховання за допомогою праці;
ґрунтовної освіти і виховання; гнучкості освіти і її реформувань; державності,
самоврядності

і

соціалізації

освіти;

науковості

й

економічності

освіти (Гречка, 2009, с. 104).
На думку С. Сисоєвої (2008), важливою умовою якісного розвитку
професійної освіти Польщі є стандарти професійних кваліфікацій (PSKZ), що
відображають систему усталених норм, які окреслюють вимоги до знань та
професійних умінь, прописаних у відповідних дипломах і свідоцтвах, а також
процедури реалізації процесу навчання та контролю за його результатами.
Норми і результати визначені на основі вимог, що випливають із технологій
продукції, а також способів реалізації послуг; суспільно-культурних норм;
системи

професійної

освіти;

європейських

стандартів:

професійних

компетенцій (5 рівнів), професійної класифікації ISCO-88, норм якості серії ISO
900 (c. 20).
За даними Центру європейської освіти, диплом польських навчальних
закладів визнають у всіх країнах Європи, при тому він не потребує спеціальної
нострифікації (Nostrifikation). Загалом польська система освіти функціонує
відповідно до норм Європейської системи переказу та накопичення кредитів
(European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), а також до
Міжнародних норм класифікації освіти (International Standard Classification of
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Порівняльна професійна педагогіка 2/2011 110 Education ISCED) (European
Education, 2017).
Зважаючи на динаміку розвитку індустрії гостинності та широкі
можливості працевлаштування, ця сфера зайнятості привертає значний інтерес,
тому для абітурієнтів, які в перспективі хочуть працювати у готельноресторанному обслуговуванні, ключове значення має здобуття освіти.
Професійна освіта в Україні стає все більш популярною: студент отримує
професію, право працювати за спеціальністю, а також певний освітній досвід,
який може продовжити у закладах вищої освіти. Зараз найбільшим попитом на
ринку праці користуються не випускники вищих навчальних закладів, а люди,
які отримали робочу професії чи неповну вищу освіту та можуть працювати
офіціантами, кухарями, техніками, будівельниками тощо. Кваліфіковані кадри
на підприємстві, зокрема у сфері готельного та ресторанного сервісу, є однією
із основних умов успішного динамічного розвитку галузі.
Здійснюючи аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки в
окремих країнах Європи, можна стверджувати, що в рамках Європейського
Союзу немає єдиної універсальної моделі освіти. Кожна країна має власну
освітню систему, яку намагається адаптувати до загальноєвропейських
стандартів та вимог глобалізованого ринку праці.
Сьогодні система освіти в Україні потребує кардинальних реформ.
Зарубіжний досвід, зокрема досвід сусідньої Республіки Польща, має велике
практичне значення. Модернізація вітчизняної освіти, в тому числі професійної,
повинна розпочатися з оновлення всіх її ланок (Гречка, 2009, с. 94–99).
Удосконалення системи освіти в Україні, насамперед у сфері готельного
та ресторанного обслуговування, буде більш ефективним із використанням
провідного досвіду інших країн, які вже є безумовними лідерами в наданні
конкурентоспроможної освіти в індустрії HoReCa. Згідно з рейтингами та
статистикою щороку зростає кількість навчальних закладів, які здійснюють
підготовку фахівців готельно-ресторанної сфери. Освітні програми зосереджені
на практичній підготовці майбутніх фахівців. Закордонні освітні заклади, які
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готують спеціалістів HoReCa, виділяють на практичну складову підготовки
майбутніх фахівців не менше 50 % навчального навантаження відповідно до
освітньої програми.
Проблема

забезпечення

відповідності

теоретичної

та

практичної

підготовки фахівців в Україні є дуже актуальною. Недостатність матеріальнотехнічної бази та усталеність освітніх програм призводить до надмірного
відведення навчального навантаження на вивчення теоретичного матеріалу, при
чому майбутні фахівці не мають змоги застосовувати свої знання на практиці у
процесі навчання.
На наше переконання, успішне розв’язання наявних проблем освіти в
індустрії гостинності може бути через реформування системи освітніх послуг із
використанням закордонного досвіду, адаптацію освітньої системи України до
рівня освіти провідних країн та забезпечення відповідності до вимог
глобалізованого ринку праці, що сприятиме актуалізації змісту, якості
професійної підготовки та загалом її конкурентоспроможності.
Сьогодні Україна потребує вирішення значної кількості проблем у
системі освіти. Забезпечити якісне реформування та модернізацію ринку
освітніх послуг може цілеспрямована та системна політика держави.
Реорганізація освіти має призводити не лише до економії коштів, а
першочергово

сприяти

наданню

додаткових

освітніх

можливостей.

Лібералізація освіти може бути представлена механізмом: «демократизація –
індивідуалізація – конкуренція. Такий підхід до розвитку освіти властивий
європейським країнам. Зокрема використання досвіду реформ у системі освіти
Республіки Польщі сприятиме формуванню ефективних інноваційних підходів
та дієвих механізмів реалізації реформування системи державного управління
освітою в Україні та забезпечення її успішного функціонування.
Аналізуючи специфіку польської системи освіти, можна зробити
висновок, що вона є близькою до української. Польща є членом Євросоюзу, має
досвід переходу від адміністративно-командної системи економіки до ринководемократичної, досвід вдалих реформ в освіті та в державній системі
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профорієнтації. Тому важливою перспективою дослідницьких пошуків є
вивчення особливостей організації навчання, змісту, форм, методів, принципів
навчання в цілому для того, щоб запроваджувати конструктивні польські ідеї в
Україні.
В Україні необхідно сформувати збалансовану ефективну модель
освітньої системи, при тому доцільним буде зміна структури освітньої галузі;
розподіл функцій та повноважень органів місцевого самоврядування щодо
управління освітою; нормативно-законодавче визначення механізмів співпраці
всіх суб’єктів системи освіти; перегляд та актуалізація вимог до керівників та
педагогічних працівників навчальних закладів; перехід на міжнародні
стандарти освіти; запровадження дистанційного та онлайн-навчання; якісне, а
не формальне впровадження пріоритетів Болонського процесу в освіту;
реконструкція матеріальної бази та застосування новітніх технологій.
На нашу думку, ефективність використання дистанційного навчання
обґрунтовується не лише високими освітніми результатами, а й швидкою
мобілізацією студентів в навчальному та життєвому просторі, можливістю
поєднувати практичне, теоретичне навчання та роботу, скороченням реальних
витрат часу та бюджету. Така система навчання забезпечує високий рівень
індивідуалізації навчання, створює більш легкий доступ до інформації, має
значний вплив на розвиток когнітивних функцій учнів, з-поміж яких: здатність
розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти
(запам’ятовувати,

передавати,

використовувати)

зовнішню

інформацію

(Медичні терміни, 2017). Використання інформаційних технологій в навчанні
може значно підвищити конкурентоздатність випускників навчальних закладів,
ефективність навчання і скоротити витрати на нього (Полат, 2004).
Методи дистанційного навчання мають певні педагогічні переваги:
більша свобода доступу, можливість встановлення індивідуального графіку;
економічна

ефективність;

інноваційні

освітні

технології;

відсутність

необхідності відвідувати лекції і семінари; поєднання навчання і роботи;
широкий спектр можливостей для навчання та підвищення кваліфікації;
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демократичний зв’язок «викладач – студент»; індивідуальний процес навчання
та гнучкі консультації; комплексне програмне забезпечення; провідні освітні
технології; подолання таких бар’єрів у навчанні, як культурні, соціальні,
географічна відстань, інші обмежуючі обставини.
Попри всі зазначені переваги наявний ряд суттєвих недоліків, які при
підготовці молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу не
можуть бути проігноровані. Наприклад, ідентифікація дистанційних учнівстудентів: при складанні іспиту перевірити особу достатньо складно;
відсутність

безпосереднього

«живого

спілкування»;

низька

пропускна

спроможність мережі під час дистанційних навчань чи конференцій; недостатня
оснащеність професійних коледжів комп’ютерною технікою; часто дуже
низький рівень комп’ютерно-інформаційної грамотності педагогів. При
дистанційному

навчанні

учень

повинен

мати

силу

волі,

мотивацію,

відповідальність і старанність, вміння самостійно навчатись, а такі якості часто
у випускників шкіл недостатньо розвинені. Крім того, при підготовці молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу необхідною є практика на
виробництві, яка при навчанні дистанційно не можна проводити через
відсутність матеріальної бази для проведення практичних занять.
Вивчаючи світовий досвід використання дистанційного навчання та
аналізуючи національні особливості освітньої системи України, можна
запропонувати комплексну змішану систему освіти, що дасть змогу ефективно
поєднати традиційне і дистанційне навчання, усунути всі вищезгадані недоліки.
Використання змішаного навчання при професійній підготовці молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу сприятиме високим освітнім та
практичним результатам. На нашу думку, організація освітнього процесу може
відбувалися за наступним алгоритмом: мінімальне теоретичне ознайомлення з
матеріалом спеціальних дисциплін та техніки безпеки на початку навчального
семестру; потім залучення учнів до практичних занять, практики та стажувань
(в т.ч. на іноземних підприємствах), під час проходження яких дистанційно
вивчаються інші непрофільні дисципліни; по закінченні практики учні здають
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кваліфікаційні розряди та іспити особисто. Такий підхід дасть можливість
суттєво скоротити терміни підготовки молодших спеціалістів, знизити витрати
на навчання, дозволить учням практично застосовувати отримані теоретичні
знання на практиці фактично без відриву від виробництва, сприятиме розвитку
в учнів бажання до самовдосконалення та самоосвіти, здатності самостійно
навчатись та добре орієнтуватися в інформаційному просторі. Така організація
освітнього

процесу

передбачає

не

лише

використання

інформаційно-

комп’ютерних технологій, а фактично означає зміну базової освітньої системи,
підходу до навчання як педагогів, так і учнів, а також потребує обґрунтування
методології змішаного навчання. Крім того, має бути підтримка з боку уряду,
відповідне нормативно-законодавче забезпечення на рівні обов’язкового
впровадження в систему освіти, що дасть змогу розширити доступ до навчання,
забезпечити більш широкі можливості не лише для підготовки молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, а й для підвищення
кваліфікації

чи

перепідготовки

кадрів,

підвищити

якість

та

конкурентоспроможність освітніх послуг.
Безумовно, виникає потреба в розробленні інноваційних підходів до
навчання, зокрема при підготовці молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу, спрямованих на оновлення змісту, форм, методів, засобів
навчання з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій на основі
компетентнісного підходу. Актуальність впровадження таких технологій в
Україні обґрунтована Законом України «Про основні засади розвитку
інформаційного

суспільства

в

Україні

на

2007–2015 роки»

(2007).

Інформаційно-комунікаційні технології посідають особливе місце в сучасному
світі.

Важливого

значення

сьогодні

набувають

навички

володіння

комп’ютером, використання інформаційних та комунікаційних технологій у
повсякденній роботі, вміння використовувати можливості мережі Інтернет як в
організації освітнього процесу, так і в управлінні системою освіти. На другому
етапі реалізації Стратегії інформатизації в Україні (2016–2020 роки)
передбачається гармонізувати досягнення розвитку інформаційного суспільства
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із загальносвітовими та досягти широкого впровадження інформаційнокомунікаційних технологій в освіту, культуру, архівну справу, охорону
здоров’я, охорону навколишнього природного середовища тощо (Про основні
засади, 2007).
Результати вивчення міжнародного досвіду свідчать, що цифрові
технології

стали

рушійною

силою

соціально-економічного

розвитку,

відновлення економіки багатьох держав світу та визначають основу сталого
розвитку в майбутньому. Необхідно на державному рівні активізувати роботу із
запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у публічному
секторі, зокрема освіті, науці, охороні здоров’я, культурі (Про основні засади,
2007).
Використання комп’ютерно-інформаційних технологій в освітньому
процесі не лише дає змогу ефективніше вивчати теоретичний матеріал, а й
сприяє всебічному розвитку особистості студента та його потенціалу. Хоча
варто зауважити, що суб’єктами освітнього процесу є учень/студент та педагог,
їх діалогічна взаємодія, а інноваційні технології виступають засобами їхньої
діяльності. Роль викладача є провідною, бо саме від його грамотності,
обізнаності та педагогічної майстерності значною мірою залежать успішність і
результативність підготовки майбутнього фахівця.
Таким чином, можемо узагальнити особливості зарубіжного досвіду
професійної підготовки майбутніх спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу: випереджувальне стратегічне планування навчання із врахуванням
глобальних

тенденцій

в професійній

освіті; соціальне партнерство у

професійній підготовці, яке реалізується шляхом запровадження чітких
державних механізмів реалізації; дуальна система професійної підготовки, яка
забезпечується

державною

(blended-learning);

підтримкою;

поширення

модель

онлайн-курсів

«змішаного

професійної

навчання»

підготовки

і

перепідготовки фахівців готельного та ресторанного сервісу; всебічне
використання системи дистанційного навчання; акцентування уваги в освітніх
програмах підготовки майбутніх фахівців сфери гостинності спрямована на
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формуванні у студентів бізнес-компетенцій (зокрема фінансово-економічної
грамотності випускників); розгалужена мережа приватних професійних
навчальних закладів різних типів; функціонування Європейської системи
накопичення кредитів; відсутність вимоги у спеціальній нострифікації
дипломів; розгалужена система зарубіжного стажування майбутніх фахівців
готельного

та

ресторанного,

що

передбачено

освітньою

програмою;

систематичне впровадження інновацій.
Висновки до першого розділу
Аналіз

теоретичних

засад

проблеми

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу дало можливість зробити такі висновки.
Рівень економічної освіченості суспільства є вагомим чинником
економічного прогресу країни, тому в умовах глобалізації та світової
фінансово-економічної кризи особливого значення набуває сформована
економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу.
З’ясовано, що сучасний стан підготовки молодших спеціалістів у сфері
готельного та ресторанного сервісу в Україні не відповідає вимогам та світовим
стандартам їх підготовки. Зміст освіти згідно з чинними Державними
стандартами професійно-технічної освіти більшою мірою полягає у реалізації
теоретичної складової, що фактично зводиться до інформування про професійні
функції. Обґрунтовано, що економічну компетентність майбутнього молодшого
спеціаліста готельного та ресторанного сервісу необхідно розглядати не лише
як вагомий чинник розвитку, а й як важливу складову професійної
компетентності фахівця досліджуваної сфери. Доведено, що майбутній
молодший

спеціаліст

готельного

та

ресторанного

сервісу

буде

конкурентоздатним на ринку праці за умови сформованості його високої
професійної, насамперед економічної компетентності.
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Узагальнення результатів наукових досліджень з проблеми формування
економічної компетентності фахівців дало змогу уточнити сутність поняття
«економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу», що розглядається як здатність особистості здійснювати
трансформацію в дії мотиваційно-особистісних, когнітивно-пізнавальних,
діяльнісно-рефлексивних ресурсів при вирішенні економічно-професійних
завдань й забезпечувати ефективну самореалізацію у динамічних ринкових
умовах HoReCa.
Визначено, що компонентами економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу є: мотиваційноособистісний

(стійкі

професійні

мотиви,

економічна

культура,

відповідальність), когнітивно-пізнавальний (глибокі економічні знання, вільна
комунікація, інноваційне економічне мислення) та діяльнісно-рефлексивний
(підприємницька

компетентність,

професійна

мобільність,

конкурентоздатність).
Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду професійної
підготовки майбутніх фахівців готельного та ресторанного сервісу дозволив
виявити його особливості (випереджувальне стратегічне планування навчання
із врахуванням глобальних тенденцій в професійній освіті; соціальне
партнерство у професійній підготовці, яке здійснюється відповідно до чітких
державних

механізмів

реалізації;

функціонування

дуальної

системи

професійної підготовки, яка забезпечується державною підтримкою; дієвість
моделі «змішаного навчання» (blended-learning); поширення онлайн-курсів
професійної підготовки і перепідготовки фахівців готельного та ресторанного
сервісу; всебічне використання системи дистанційного навчання; приділення
значної уваги в освітніх програмах підготовки майбутніх фахівців сфери
гостинності

формуванню

у

студентів

бізнес-компетенцій

(насамперед

фінансово-економічної грамотності); створення мережі приватних професійних
навчальних закладів різних типів; функціонування Європейської системи
накопичення кредитів; відсутність вимоги у спеціальній нострифікації
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дипломів; наявність розгалуженої системи зарубіжного стажування майбутніх
фахівців сфери HoReCa, що передбачено освітньою програмою; систематичне
впровадження інновацій).
Результати, викладені у першому розділі дисертації, відображено в
публікаціях автора (Богоніс, 2017a; Богоніс, 2017c; Богоніс, 2017d; Богоніс,
2017k; Богоніс, 2017n; Богоніс, 2017o; Sushentseva, & Bogonis, 2017).
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ В КОЛЕДЖІ
У розділі обґрунтовано педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в професійному коледжі (забезпечення мотивації до засвоєння та
використання
конусного

у професійній

інтегрування

діяльності

змісту

економічних

навчальних

знань;

економічних

реалізація

дисциплін

та

впровадження авторського спецкурсу «Моя економічна компетентність»;
використання «проблемного навчання»; впровадження ігрових технологій
навчання); розроблено модель формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, яка
охоплює цільовий, суб’єктний, змістово-процесуальний та результативний
блоки; розкрито методику формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування економічної
компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів

готельного

та

ресторанного сервісу
Функціонування

педагогічної

системи

спрямоване

на

реалізацію

суспільних цілей та характеризується рівнем отриманих результатів. Проте
ефективна діяльність будь-якої системи можлива лише за відповідних
психолого-педагогічних умов.
Умова

є

філософською

категорією,

що

відображає

універсальні

відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. «Завдяки
наявності відповідних умов властивості речей переходять з можливості в
дійсність» (Апресян, & Гусейнов, 2002). Тобто умови є базовим елементом
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очікуваного результату, бо саме через них створюється відповідне середовище,
де відбувається формування та реалізація досліджуваного явища. Під «умовою»
варто розуміти складову певного процесу, зокрема і процесу формування
економічної компетентності майбутніх фахівців готельного та ресторанного
сервісу під час вивчення спецдисциплін.
Похідним поняттям категорії «умови» є «педагогічні умови». Науковці не
надають єдиного тлумачення цьому терміну, а трактують його по-різному
(Апресян, & Гусейнов, 2002).
«Педагогічна умова – це така атмосфера в аудиторіях, кабінетах, де
відбуваються виховні заходи, зокрема кураторські години, під час яких у тісній
взаємодії подана найкраща сукупність психологічних і педагогічних факторів
(середовища, засобів, взаємовідносин тощо), що забезпечує можливість
викладачу організувати активну діяльність студентів. Такі умови створюються з
урахуванням фізіології, психології особистості, вимог педагогіки до організації
процесу виховання і навчання» (Карпенчук, 2005).
Варто

акцентувати

увагу

на

педагогічних

умовах

формування

економічної компетентності майбутніх фахівців, які визначає Т. Фурман (2011):
–

мотивування навчальної діяльності студентів у процесі вивчення

економічних дисциплін;
–

структурування

змісту

економічних

навчальних

дисциплін

за

модульним принципом;
–

забезпечення

конусного

інтегрування

економічних

навчальних

дисциплін;
–

розробка

дидактичного

забезпечення

аудиторного

навчання

економічних навчальних дисциплін і самостійної роботи студентів на засадах
компетентнісного підходу (с. 78–80).
Аналізуючи позиції різних авторів щодо визначення сутності поняття
«педагогічні

умови»,

можна

виокремити

основні

характеристики,

дозволяють здійснити його дефінітивний аналіз:
 педагогічні умови є складовим елементом педагогічної системи;

що
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 педагогічні

умови

відображають

можливості

освітнього

та

інформаційно-технічного середовища навчального закладу;
 за структурою педагогічні умови включають внутрішні та зовнішні
характеристики функціонування освітнього процесу;
 реалізація оптимальних педагогічних умов забезпечує ефективне
функціонування педагогічного процесу.
У контексті нашого дослідження «педагогічні умови» є сукупністю
внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають забезпечити високу ефективність
та результативність формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів сфери HoReCa (готельного та ресторанного сервісу).
Зовнішня складова педагогічних умов охоплює комплекс форм, методів,
прийомів, засобів, зміст навчання; внутрішня складова відображає мотивацію,
сформованість інтересу до професії, особистісних потреб, ціннісного ставлення
до життя, інформаційної обізнаності особистості.
Виходячи з аналізу наукової літератури та власного педагогічного досвіду
викладання економічних дисциплін, ми дійшли висновку, що найбільш
ефективними
економічної

педагогічними

умовами,

які

сприятимуть

компетентності

майбутніх

молодших

формуванню

спеціалістів

сфери

готельного та ресторанного сервісу, є:
˗ забезпечення мотивації до освоєння та використання у професійній
діяльності економічних знань;
˗ забезпечення конусного інтегрування змісту навчальних економічних
дисциплін;
˗ використання «проблемного навчання»;
˗ впровадження ігрових технологій навчання.
Розглянемо більш детально визначені нами педагогічні умови.
Забезпечення мотивації до освоєння та використання у професійній
діяльності економічних знань значною мірою зумовлює ефективність навчання,
зацікавленість студентів, стимулює їхню активну позицію. Сутність цієї умови
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полягає в тому, щоб трансформувати байдуже або негативне ставлення до
навчання у відповідальне, дієве, усвідомлене і результативне.
Мотивація пояснює широке коло таких явищ, як: потреба, мотив,
спонукання та ін. У широкому сенсі мотивація визначає упередженість,
вибірковість

і

кінцеву

цілеспрямованість

психічного

відображення

й

регулювання активності, а також пояснює, чому людина воліє вчиняти так і не
інакше (Huitt, 2001).
На нашу думку, цікавими є дослідження С. Джонсона, у яких специфіка
навчання визначена з позиції різних теорій, з-поміж яких – елементи
поведінкової теорії навчання (наприклад, педагог позитивно впливає на учня),
когнітивна теорія навчання (наприклад, враховуються реакція різних органів
чуття, подання нового навчального матеріалу мотиваційними способами, при
цьому кількість інформації обмежена шляхом включення нової інформації до
попередньої), соціальна теорія навчання (наприклад, мотивація до співпраці в
групі, зворотний зв’язок) (Johnson, & Aragon, p. 31–40). Будь-яка стратегія
навчання має відповідати таким вимогам (за С. Джонсоном):
1) розглядати індивідуальні відмінності;
2) мотивувати студента;
3) уникати інформаційного перевантаження;
4) створити реальний контекст;
5) заохочувати соціальну взаємодію;
6) залучати до практичної діяльності;
7) заохочувати студентів до відтворення (Johnson, & Aragon, p. 31–40).
Педагог у своїй роботі має керуватися цілями, що є найбільш вагомими
для розвитку в студентів мотивації до навчальної діяльності (Ames, 1990,
p. 419–421).
Звертаємо увагу на модель ARCS-мотивації, яку розробив американський
вчений Дж. Келлер (2006). Її основні елементи відображено на рис. 2.1.
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Рис. 2. 1. Елементи моделі ARCS-мотивації за Дж. Келлером *
-

перший елемент - заволодіння увагою (Attention) – постійно

привертати увагу студентів до змісту навчального матеріалу та утримувати її
протягом всього часу вивчення дисципліни;
-

другий елемент – навчити значущому (Relevance) - подається

навчальний

матеріал,

який

можна застосовувати

в

реальному житті,

переконливе пояснення цінності освоєння студентом саме цієї теми (кожен
користувач зможе оцінити практичну значимість матеріалу особисто). Якщо
студенти прослідковують взаємозв’язок між отриманими знаннями та змістом
своєї майбутньої професійної діяльності, тоді цінність курсу підвищується.
-

третій елемент - надавати впевненість (Confidence) – кожен студент має

переконатись в тому, що навчитись можливо. Педагогу необхідно розвивати
впевненість студента в тому, що він успішно засвоює навчальний матеріал. Для
цього потрібно дати можливість досягнути проміжного результату навчання,
запропонувати розв’язати задачу, успішно відповісти, водночас, важливо не
задавати непосильних складних завдань з некоректними умовами. Мотивація
*

Джерело: J.M. Keller, The ARCS model: designing motivating instruction.Confidential
unpublished draft, Tallahassee,Florida, Instructional Systems Program, 2006

89
підвищується, якщо студент усвідомлює, що він сам контролює ситуацію, що
успіх напряму залежить від докладених ним зусиль.
-

четвертий елемент - підтримувати інтерес (Satisfaction) – забезпечити

«ситуацію успіху», задоволення від навчання. Варто показати студенту, що
успішне навчання може призвести до позитивних змін у його житті. Важливо
застосовувати і звичайні прості мотивації такі як похвала, винагорода,
святкування успіхів у навчанні по завершенні певного етапу або курсу тощо.
Результати навчання студента мають відповідати його очікуванням (Keller,
2006).
Ефективність цієї моделі підтверджена застосуваннями в багатьох країнах
світу. Статистичні спостереженнями за її реалізацією свідчать, що кількість
учнів, які припинили навчання протягом року, зменшилась з 44 % до 22 %
(Keller, 2006).
Охарактеризуємо основні методи та прийоми мотивації навчання,
виходячи з аналізу наукових праць та власного педагогічного досвіду:
˗

метод комунікативної атаки – дає змогу швидко мобілізувати

аудиторію до навчання, зацікавити

студентів, пропонуючи їм навчальний

матеріал через використання ефекту новизни, несподіваності, через педагогічні
прийоми типу яскрава цитата, розповідь, тематичний анекдот, цікаве запитання
тощо;
˗

метод залучення до управління освітнім процесом – мотивує до

відповідальності,

активізації

навчання

та

самоорганізації

студентів.

Здійснюється через спільне зі студентами планування навчання (вибір змісту,
форм та методів), звертання за порадою до учнів, особистісно-довірливе
ставлення до них тощо;
˗

сугестія (навіювання) – метод, який полягає у формуванні думки

студентів про потребу навчатись через апелювання педагога до підсвідомості
учнів, застосовуючи прийоми періодичного повторення однієї і тієї ж думки,
акцентування найважливіших моментів заняття, «підштовхування» слухачів до
певних

висновків

тощо.

Важливим

моментом

використання

таких
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мотиваційних прийомів є невимушеність поведінки педагога, динамізм його
впливу на аудиторію;
˗

метод

закріплення

позитивного

враження



мотивація

та

стимулювання подальшої самостійної роботи студентів, підтримки позитивних
вражень від дисципліни. Реалізується цей метод через компліменти та подяку
студентам за плідне заняття, яскраву тематичну цитату, встановлення зв’язку з
іншими темами, «навчальне коло» тощо.
Отже, формування мотивації навчальної діяльності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі фактично є
створенням умов у навчальному закладі для виникнення внутрішніх спонукань
до навчання, розуміння їх студентом та

наступний саморозвиток його

мотиваційної сфери. Навчання охоплює також емоційну сферу студента, тому
через вплив на неї педагог може стимулювати мотивацію або навпаки
пригнічувати її. Підвищенню мотивації студентів сприяє використання
сучасних

комп’ютерних

технологій,

інтерактивних

методів

навчання,

проблемних ситуацій, а також можливість практично застосовувати отримані
економічні знання в конкретних життєвих ситуаціях та на виробництві.
Реалізація конусного інтегрування змісту навчальних економічних
дисциплін та впровадження спецкурсу «Моя економічна компетентність».
Одним

із

шляхів

розв’язання

проблеми

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в коледжі є інтеграція − послідовна і повна реалізація органічного
взаємозв’язку змісту різних навчальних дисциплін.
Поняття «інтеграція» означає «процес пристосування і об’єднання
розрізнених елементів в єдине ціле при умові їх цільової та функціональної
однотипності» (Козловська, 1999, с. 16).
Педагогічний досвід засвідчив, що не варто надавати освітні послуги,
базуючись на якійсь окремій навчальній дисципліні незалежно від інших наук,
адже інтеграція, тобто органічне поєднання відомостей різних навчальних
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предметів навколо однієї теми, є одним із найбільш ефективних прийомів
навчання, який надає нові можливості діяльності викладачів та учнів.
Практичний досвід

підтверджує високу результативність інтеграції,

виявляє перспективи вдосконалення такого підходу до навчання, зростання
інтересу

до

предметів,

викладання

яких

ґрунтується

на

широких

міжпредметних зв’язках. Важливо правильно та органічно поєднувати
змістовий матеріал різних дисциплін, бо від цього залежить ефективний
очікуваний результат.
Специфіку інтеграції у навчанні досліджували С. Вишнякова (1999),
С. Гончаренко (1997), І. Козловська (1999) та ін. Авторами доведено, що
інтеграція в освітньому процесі забезпечує формування цілісних, комплексних
знань та вмінь, які сприяють усвідомленню майбутнім фахівцем глибинних
взаємозв’язків структурних компонентів аналізованого явища.
Забезпечення

інтеграції

у

процесі

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в коледжі здійснюється через професійну спрямованість навчання
економічних дисциплін на основі міжпредметних зв’язків. Важливо правильно
та органічно поєднувати різноманітні форми і методи, бо від цього залежить
очікуваний результат.
Реальною освітньою проблемою є чинний стан навчально-методичного
забезпечення, якому не властива чітка реалізація міжпредметної взаємодії.
Наприклад, предметом розгляду дисципліни «Економічна теорія» є економічні
закони та категорії, вплив економічних процесів на розвиток держави, базові
тлумачення окремих економічних понять, зокрема: «попит», «пропозиція»,
«споживач», «виробник», «прибуток», «посередник», «дохід» тощо. При цьому
навчальною

програмою

курсу

не

передбачено

розгляд

економічного

обґрунтування особливостей професійної діяльності майбутніх спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу, особливостей бізнесу у сфері HoReCa,
основ обліку та калькуляції, які у подальшій професійній діяльності студентів
будуть реально необхідні.
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Упроваджувати інтегрування в освітній процес С. Гончаренко та
І. Козловська (1997) пропонують наступним чином: серед двох (або кількох)
навчальних предметів обирають споріднені елементи, поняття чи дії та
розробляють інтегративний курс; навколо певного об’єкта групуються
різнопредметні

знання

(такий

варіант

можна

назвати

модульним

чи

профільованим); виходячи з реально існуючої предметності знань, в один
навчальний предмет поетапно можна «зінтегрувати» дуже потрібні в
загальному та конкретному випадках елементи знань і вмінь з інших предметів
(базовий навчальний предмет міститься в центрі, а навколо нього наростають
концентричні кола наближень різного порядку; такий метод можна назвати
методом конічного (конусного) інтегрування) (с. 12–13).
Схематично конусне інтегрування навчальних економічних дисциплін
розглядаємо як уявний конус, віссю якого є базова економічна дисципліна –
«Економіка підприємства». На неї поступово за ступенем важливості
накладають дотичні економічні професійно зорієнтовані знання з інших
економічних дисциплін: «Політична економія», «Фінанси підприємства»,
«Основи

підприємницького

успіху»,

«Менеджмент»,

«Маркетинг»

(концентричні кола різного діаметру чи наближення), вершиною такого конуса
буде економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу. Меридіани (криві лінії по конусу) відображають
міжпредметні зв’язки, а по горизонталі, тобто по руху неконцентричних кіл,
прослідковуються

не

менш

важливі

горизонтальні

зв’язки

навчальної

дисципліни. Висотою такого конусу будуть якісно інтегровані економічні
знання професійного спрямування. Важливо зазначити, що навчальний
матеріал необхідно формувати за його професійною спрямованістю.
Формування

економічної

спеціалістів готельного

компетентності

та ресторанного

майбутніх

сервісу за

умови

молодших
конусного

інтегрування змісту економічних дисциплін дає можливість студенту не тільки
отримати професійно орієнтовані економічні знання, а розвивати їх у
потрібному напрямі при безпосередньому здійсненні професійної діяльності.
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Формування професійних та ключових компетентностей майбутніх
фахівців готельно-ресторанного обслуговування має відповідати соціальним та
комерційно-економічним запитам сучасної ресторанної індустрії, потребує
моделі, яка забезпечувала б реалізацію розглянутих аспектів (Кравець, C.,
Кравець, Ю, Дерев’янко, Н., & Оліферчук, О., 2014, с. 56).
У психолого-педагогічній літературі розрізняють три рівні інтеграції. На
першому рівні відбувається формування міжпредметних зв’язків; на другому –
«внутрішньодисциплінарний синтез родинних предметів» на основі базової
дисципліни; на третьому рівні відбувається створення цілісного інтегративного
курсу. Саме такий курс пропонуємо розробити і запровадити в коледжах у
процесі підготовки молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
На жаль, сучасний стан викладання економічних дисциплін в українських
коледжах часто змушує студентів негативно ставитися до вивчення дисциплін
економічного спрямування, яке розглядають як надзвичайно складний, нудний і
зовсім непридатний для життя та майбутньої професійної діяльності процес.
Цю проблему можна нівелювати шляхом якісного впровадження конусного
інтегрування економічних дисциплін.
Реалізація інтегрування потребує базової модернізації системи освіти та
мобільності педагогічного мислення, адже викладач повинен вийти за межі
навчального матеріалу своєї дисципліни.
На основі аналізу наукових праць з’ясовано, що, на нашу думку, вартий
уваги інтегрований навчальний курс. Інтегрований курс – навчальний курс, що
об’єднує вивчення різних предметів в єдину навчальну дисципліну, забезпечує
наукове всеохоплююче відображення того чи іншого предмета, явища у
суб’єктивну пізнавальну цілісність (Вишнякова, 1999).
Оновлення змісту та методики викладання економічних дисциплін з
метою

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу можна здійснити за допомогою
впровадження інтегрованого спецкурсу «Моя економічна компетентність».
Вивчення такого інтегрованого навчального курсу створить передумови для
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формування економічної компетентності, набуття якісно нових осмислених
знань, для яких характерна практичність застосування в майбутній професійній
діяльності.
На нашу думку, інтегрований спецкурс «Моя економічна компетентність»
має бути професійно орієнтований на формування у студентів цілісного
сприйняття економічного простору, економічної освіченості, виховання
економічної культури, розвиток аналітичного мислення та вміння приймати
обґрунтовані рішення, усвідомлення необхідності мобільності знань та умінь,
активізацію навчальної діяльності та підвищення її ефективності шляхом
інтеграції. Інтеграція предметів навчального курсу проявляється, коли між їх
спільними навчальними дисциплінами встановлена змістова відповідність та
наявна базова ідея, яка поєднує весь комплекс тем, що вивчаються у межах
предметів.
При організації такого навчального курсу виникає потреба в координації
діяльності педагогів, вивченні навчальних програм з «родинними» предметами,
визначенні чітких міжпредметних зв’язків.
Педагогічний досвід засвідчує результативність конусної інтеграції
навчальних дисциплін, перспективи розвитку та вдосконалення такого підходу
до навчання; дає змогу більше використовувати потенціал змісту навчального
матеріалу; всебічно розвивати здібності студентів.
Використання методів проблемного навчання – створює можливості для
моделювання процесу майбутньої професійної діяльності студентів з метою
набуття умінь і навичок безпосередньо під час навчання.
Проблемне навчання з’явилося у 50-х роках XX століття, його суть
полягає в отриманні учнем певних знань та умінь шляхом вирішення
теоретичних і практичних проблем. Особливістю проблемного навчання є
дослідницька поведінка студентів, що виникає у конкретній досліджуваній
проблемній ситуації та спонукає їх обґрунтовувати питання-проблеми,
формулювати та перевіряти свої гіпотези (Оконь, 1990).
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Уперше ідея проблемного навчання трактується як «навчання через
працю» (Дж. Дьюї) або як «навчання через дослідження» (Дж. Бруннера). У
колишньому

СРСР

цю

концепцію

A. Матюшкін (1972), М. Махмутов
проблемного

навчання

полягає

розвивали

(1975), М. Скаткін
у

формулюванні

І. Лернер,
Сутність

(1977).
проблемних

завдань,

проблемному викладі й поясненні знань, у різноманітній самостійній роботі
(Фіцула, 2006). Основними перевагами цього методу навчання є розвиток
здібностей студентів як суб’єктів навчання, стимулювання у них навчального
інтересу, забезпечення мотивації до освоєння та практичного застосування
знань; сприяння формуванню здатності особистості розв’язувати потенційні
професійні та повсякденні проблеми.
Проблемне навчання забезпечує засвоєння знань, стимулює аналітичне та
логічне мислення, навчає застосовувати знання у практичній ситуації, сприяє
творчому прогресу, робить навчання цікавим та ефективним, формує студента
як активного суб’єкта пізнання (Латер, Ящишина, Гільберг, 2000). Значні
можливості

проблемного

навчання

на

сучасному

етапі

зумовлені

інтенсифікацією інформаційно-комунікаційних технологій.
Характерним для такого методу навчання є те, що знання й способи їх
набуття не даються у готовому вигляді. Матеріал задається як предмет пошуку.
І весь зміст навчання полягає у стимулюванні пошукової діяльності студента.
Тому дуже важливо дотримуватися диференційованого підходу в навчанні який
визначає ролі суб’єктів освітнього процесу (Пурышева, 1993, с. 2). Наприклад,
вивчаючи тему «Підприємство і підприємництво» можна використати для
обговорення такі проблемні питання: «Успішне підприємництво потребує
інвестицій. Україна є цікавою для інвесторів та, на жаль, не має достатнього
зовнішнього інвестування. Чим можна обґрунтувати такий парадокс?».
Прості проблемні запитання доцільно обговорювати після освоєння
нового матеріалу. На семінарах можна дискутувати з приводу більш складних
проблемних

ситуацій,

доречною

буде

колективна проблемно-пошукова
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діяльність, що сприяє творчому розвитку і формуванню економічного
мислення.
Коментування певних висловів також можна у межах обговорення
проблемної ситуації. Наприклад, «Прокоментуйте вислів: «Не важливий розмір
прибутку, головне, щоб він був». Обговорення схожих до запропонованих
ситуацій та проблемних питань свідчить про рівень опанування навчального
матеріалу та дає змогу педагогу оцінити та проконтролювати знання за певною
темою.
Основні переваги проблемного навчання полягають у тому, що воно
розвиває розумові здібності учнів як суб’єктів учіння; викликає у них інтерес до
навчання і відповідно сприяє виробленню мотивів і мотивації навчальнопізнавальної діяльності; пробуджує їх творчі нахили; має різнобічний характер;
виховує самостійність, активність і креативність учнів; сприяє формуванню
всебічно розвинутої особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні
та життєві проблеми (Матюшкин, 1972).
Таким чином, проблемне навчання – така організація процесу навчання , в
основі якого лежить створення вчителем самостійної пошукової діяльності
учнів/студентів із розвязання навчальних проблем, у ході яких формується нове
знання, уміння, навички та розвиваються здібності, зацікавленість, ерудиція,
творче мислення та інші особисто значущі якості.
Упровадження ігрових технологій навчання. У вивченні економічних
дисциплін

важливі не лише знання та навички, а й соціально-економічне

спілкування, певна творча діяльність, що стимулюватиме особистість до
самоосвіти та вміння практично використовувати нові знання в конкретних
ситуаціях професійної діяльності.
Ігрові методи, як зазначає В. Ягупов (2002), сприяють удосконаленню
практичних навичок і вмінь, їхньому застосуванню, творчому використанню
для розв’язання професійних і психолого-педагогічних проблем, створенню
умов для активного обміну досвідом.
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Основними

різновидами

ігрових

методів

активізації

пізнавальної

діяльності студентів є рольові і ділові ігри. Суттєвий внесок у розвиток методик
організації, дидактичного наповнення ігрових методів навчання здійснили
Л. Галіцина (2005), Н. Кічук (2005), Г. Ковальчук (2003), В. Ягупов (2002), на
основі аналізу робіт яких можна виокремити такі методи ігрового навчання:
аналіз

виробничих

ситуацій;

метод

інциденту;

метод

інсценування

(розігрування ролей); мозкова атака; ігрове проектування; розрахунковоситуаційні завдання; ділові ігри тощо. На думку А. Нісімчука, О. Падалки та
О. Шпака (2000), необхідно приділяти увагу економічним іграм, у яких
продуктивна праця сприяє збагаченню студентів досвідом в оволодінні
елементами творчої праці, розвитку власної ініціативи, удосконалення
технологій виробничих процесів, прийнятті економічно виправданих рішень,
вироблення певних умінь і навичок.
Аналіз наукової літератури та власний педагогічний досвід дозволили
з’ясувати, що використання ігрових методик при викладанні економічних
дисциплін сприяє залученню до навчальної діяльності майже всіх студентів
групи, формує аналітичне мислення, вміння висловлювати та аргументувати
власні думки. Крім того, розвивається індивідуальність, ініціативність,
працездатність, конкурентоспроможність, творчий підхід особистості.
Відповідно до піраміди засвоєння знань, розробленої американськими
вченими у 80-х роках ХХ століття, 75 % інформації засвоюється через навчання
шляхом використання дидактичних ігор.
Студіювання науково-теоретичних джерел дає змогу зробити висновок,
що ігрова технологія має дидактичне завдання, правила, ігровий задум та
керівника гри, а її головною метою є формування, розширення, засвоєння,
закріплення, узагальнення навчального матеріалу. Використання ігрових
технологій у навчанні дослідники називають «іграми дорослих» та розглядають
як інтерактивні методи навчання (Галіцина, 2005).
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Ігрові технології передбачають інтерактивну взаємодію її учасників і
потребують застосування ігрового проектування як ще однієї «інтерактивної
дидактичної технології підготовки фахівців» (Кічук, 2005).
В основу пізнавальної діяльності студентів при вивченні економічних
дисциплін покладені певні проблемні ситуації економічного спрямування.
Провідна педагогічна практика викладання економіки пропонує їх широке
використання у процесі вивчення економічних дисциплін ігрових методик
навчання як ефективних форм активізації навчальної діяльності студентів.
Активні ігрові методики навчання включають ділові, управлінські ігри,
соціально-психологічні, педагогічні й інші тренінги, комп’ютерні ігри – все те,
що реалізує спільну активність педагога та студента – співпрацю. Поєднання
навчальної спрямованості та ігрової форми дозволяє стимулювати невимушене
оволодіння конкретним навчальним матеріалом.
Важливу роль при вивченні економічних дисциплін відіграють дискусії.
Дискусія як спосіб передачі знань у системі «викладач – студент», «студент –
студент» входить до групи проблемних методів і має кілька різновидів:
дискусія, пов’язана з викладом; дискусія у формі круглого столу; дискусія
групова; дискусія загальна (Ковальчук, 2003).
Важливе місце в системі завдань для активізації самостійної роботи
студентів при вивченні економічних дисциплін посідає метод навчального
проектування. Г. Ковальчук (2003) слушно вважає, що метод проектів сприяє
формуванню в студентів умінь використовувати різноманітні джерела
інформації для розв’язання проблеми, спільно працювати в групі, представляти
й аргументувати власні пропозиції щодо виконання завдань, використовувати
знання з інших предметів, застосовувати теоретичні знання на практиці.
Важливою перевагою методу проектів поряд з іншими активними методами є
можливість розвитку творчих здібностей студентів.
Одним із методів активного навчання, який дає змогу наблизити процес
навчання до реальної практичної діяльності, є аналіз конкретних ситуацій. Як
стверджує Г. Ковальчук (2003), цей метод передбачає розгляд виробничих,
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управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних
питань, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу. Використання
методу аналізу конкретних ситуацій рекомендується для поглиблення знань із
теми, встановлення зв’язку теорії та практики, формування вмінь студентів
аналізувати ситуацію, робити висновки, приймати відповідні рішення,
здійснювати

конкретну

продуктивну

діяльність

у

нетипових

або

непередбачуваних обставинах.
На основі аналізу наукових джерел можна зробити висновок, що при
вивченні

економічних

дисциплін

підвищенню

активізації

пізнавальної

діяльності студентів сприяють психолого-педагогічні методи активізації
пізнавальної діяльності, які забезпечують тісний зв’язок теорії з практикою.
Процес підвищення активізації пізнавальної діяльності вимагає від викладачів
застосування різних методів, засобів та форм навчання, які спонукають
студентів до активності. Саме тоді будуть створені умови для цілеспрямованого
впливу викладача на розвиток у студентів творчого, логічного та критичного
самостійного мислення і здатності кваліфіковано розв’язувати професійні
завдання.
Обґрунтування

педагогічних

умов

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в коледжі дозволяє перейти до експериментальних заходів у реальних
умовах навчальної діяльності закладу освіти – їх реалізації та запровадження,
що дозволить творчо вдосконалити зміст, форми і методи професійної
підготовки молодшого спеціаліста сфери HoReCa.
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2.2. Модель формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
Задоволення сучасних й прогностичних потреб готельно-ресторанної
галузі

прямопропорційно

залежить

від

якості

організації

професійної

підготовки, орієнтованої на забезпечення здобуття особами професійних
компетентностей та кваліфікацій другого – п’ятого рівнів Національної рамки
кваліфікацій (Про професійну освіту: проект Закону України, 2016). Водночас
професійна підготовка має забезпечувати формування загальнокультурного та
професійно-орієнтованого фахівця, який володіє спеціальними знаннями і
уміннями, а також певним досвідом їх практичного застосування з метою
виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній
галузі професійної діяльності (Про вищу освіту, 2014).
Реформування системи національної освіти має відбуватися у напрямі
підготовки фахівця інноваційного типу, що зумовлює переформатування
змісту,

форм,

методів,

технологій

професійної

підготовки

на

основі

максимального наближення її підструктур чи компонентів до євроінтеграційних
вимог, зокрема й положень Болонського процесу.
У вирішенні питань структурування змісту, конструювання форм і
методів професійної підготовки фахівців найбільш доцільно використовувати
метод моделювання, який дає змогу вивчити властивості підсистеми у зв’язку з
дією внутрішніх змінних з подальшим перенесенням отриманих відомостей у
реальну систему на основі створеної моделі. У цьому контексті О. Матвієнко
(2004) зазначає, що виявлені у ході дослідження потреби й суперечності є
одним із джерел інноваційних процесів у розробленні сучасних моделей
підготовки спеціаліста для тих сфер діяльності, які трансформуються на вимогу
часу (с. 51). Продовжуючи наведену думку, варто представити позицію
А. Райцева (2004) щодо розуміння «моделі підготовки спеціаліста», яка
відображає професійні, творчі (креативні) і особистісні якості професіонала, що
визначають його здібність працювати в умовах ринкових відносин, досягаючи
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результатів, адекватних вимогам суспільного та науково-технічного прогресу»
(с. 40–41). При створенні моделі підготовки кваліфікованого робітника
Л. Сушенцева (2012) доводить, що модель – це не тільки відображення якостей
і окремих аспектів професійної діяльності, що можуть бути встановлені
емпіричним шляхом, але й стандарт, еталон робітника такого рівня кваліфікації,
який необхідно одержати як результат навчально-виробничого та виховного
процесу у професійно-технічному навчальному закладі (с. 182).
Таким чином, метод моделювання у педагогічній площині інтегрує
різнофункціональні чинники, взаємозв’язки між компонентами педагогічної
системи, формалізуючи в моделі найбільш оптимальний їх зміст, орієнтований
на формування у суб’єктів навчання визначених предметом моделювання
професійних або особистісних якостей.
Процедура створення моделі ґрунтується на певних алгоритмах,
прийнятих у педагогічному моделюванні. Так, С. Гончаренко (2008) у процесі
моделювання визначає такі етапи: перехід від природного об’єкта до моделі,
побудова моделі, експериментальне дослідження моделі, перехід від моделі до
природного об’єкта (перенесення результатів, отриманих в ході дослідження,
на даний предмет) (с. 120). Л. Онищук (2008) стверджує, що у контексті
педагогічних процесів структурні елементи моделі мають відображати зв’язок
педагогічної науки з практикою. Як зазначає О. Баглай (2013), у ході побудови
моделі виявляються суттєві взаємозв’язки та залежності, послідовність дій
(алгоритм) і необхідні ресурси.
Модель імітує процес підготовки, а інформація дає можливість зрозуміти
те, яким чином досягався стан рівноваги в системі, підвищувалася якість
професійної освіти. Основна проблема при моделюванні систем полягає в тому,
що доводиться шукати компроміс між простотою описування та необхідністю
врахування численних чинників і характеристик складної системи (Баглай,
2013, с. 125).
На переконання А. Ашерова (2009), визначальними орієнтирами у
розробленні будь-яких педагогічних моделей є такі об’єкти: процес підготовки
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фахівця, навчальна діяльність студента, його майбутня професійна діяльність.
У цьому контексті Л. Сушенцева (2012) узагальнює, що у структурі моделі
фахівця

важливо

відобразити

взаємозв’язок

таких

компонентів:

функціонального (аналіз структури діяльності), предметного (аналіз знань та
умінь) і особистісного (специфічні соціальні і психологічні якості) (с. 183).
Орієнтуючись на майбутню професійну діяльність фахівця, Д. Костюк (2012)
аргументує, що модель повинна містити суб’єктний і професійний складники,
які будуть сприяти підготовці кваліфікованого фахівця відповідного рівня і
профілю, конкурентоздатного на ринку праці (с. 59).
Ми поділяємо положення вітчизняних й зарубіжних учених-педагогів,
методологів, практиків щодо процедури створення й функціонального
призначення педагогічних моделей і наступні кроки щодо розроблення моделі
економічної компетентності майбутніх фахівців готельного та ресторанного
сервісу будемо здійснювати, ґрунтуючись на:
–

сучасних підходах і принципах загальнонаукового значення;

–

закономірностях і положеннях педагогічних систем, зокрема й

особливостей підсистеми професійної підготовки в коледжах;
–

особистісних і професійних потребах суб’єктів навчання (педагогів та

студентів);
–

очікуваннях ринку праці (сфери HoReCa) у досягненні високих

показників сформованості досліджуваного явища – економічної компетентності
майбутніх фахівців готельного та ресторанного сервісу, структуру якої
складають мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний і діяльніснорефлексивний компоненти.
На основі наведених міркувань слід сфокусувати увагу на конкретизації
блоків моделі, що як самостійні елементи мають бути збагачені таким змістом,
який функціонально спрямований на комплексну реалізацію цілісної моделі,
об’єктом якої є формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у процесі професійної
підготовки.
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Отже, в основі моделювання зазвичай покладено цільовий блок, що
включає актуальність створення моделі, її мету й завдання, методологічні
підходи

та

принципи,

компоненти

досліджуваної

нами

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу. Функціонально цільовий блок окреслює стратегію формування
досліджуваного явища у контексті розвитку сучасної педагогічної теорії й
практики. Суб’єктний блок відображає специфіку суб’єкт-суб’єктної взаємодії
викладачів

та

педагогічними

студентів.
умовами

Змістово-процесуальний
та

методикою

реалізації

блок

представлений

педагогічних

умов.

Результативний блок презентує, яким чином досягається мета моделі у ході її
впровадження. Відповідно виникає необхідність розроблення критеріальнодіагностичного апарату, що включатиме критерії та показники оцінювання
рівнів

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх

фахівців

готельного та ресторанного сервісу у коледжах.
Модель формування економічної компетентності молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу схематично відображена на рис. 2.2.
Схарактеризуємо зміст представлених у моделі блоків. Попередньо
обґрунтовані

зовнішні

чинники

(економічні,

культурологічні,

науково-

технічний прогрес) та проектування змін особистісно-професійних мотивів
суб’єктів навчання, що сукупно актуалізують необхідність формування
економічної

компетентності

майбутніх

фахівців

сфери

HoReCa,

трансформуються конкретними організаційно-методичними заходами у процесі
професійної підготовки у коледжах, визначаючи мету й завдання, які
зумовлюють досягнення збалансованості між ринком праці та системою
надання освітніх послуг.
У цільовому блоці моделі відображено мету, яка полягає у формуванні
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу. Підсистема формування економічної компетентності є
складовою системи професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу в коледжах.
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Цільовий блок
Підходи:

Принципи:

Мета:

Компетентнісний
Системний

формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу

- загальнодидактичні:
систематичності, зв’язку теорії з практикою,
індивідуалізації, активності, наочності;
- специфічні:
професійної спрямованості, технологічної
послідовності, моделювання професійної
діяльності, професійної
мобільності

Завдання:

Андрагогічний
Діяльнісний
Професіографічний
Акмеологічний
Культурологічний

- сформувати у майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу економічну
компетентність;
- забезпечити усвідомлення студентами необхідності
набуття економічних знань та умінь;
- забезпечити рівень сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів
вимогами сфери HoReCa

Компоненти економічної компетентності
мотиваційно-особистісний

діяльнісно-рефлексивний

когнітивно-пізнавальний
Суб’єктний блок

Викладач

Змістово-процесуальний блок

Методика

Педагогічні умови

засоби: паперові, електронні, технічні
засоби навчання.

технологічно-діяльнісний

методи: традиційні та інтерактивні
методи навчання;

змістово-інтеграційний

форми: лекції, практичні заняття,
семінарські заняття, бінарні
заняття, тренінги;

мотиваційно-спонукальний

Етапи
зміст: економічні дисципліни,
інтегрований спецкурс «Моя
економічна компетентність»;

Студент

мотивація студентів до оволодіння
економічними знаннями та використання їх
у професійній діяльності;
забезпечення конусного інтегрування змісту
навчальних економічних дисциплін;
використання проблемного навчання;
впровадження ігрових технологій
навчання.

Результативний блок
Мотиваційно-особистісний

Критерії

Діяльнісно-рефлексивний

Когнітивно-пізнавальний

Високий
Достатній

Рівні

Середній
Низький

Результат: сформована економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу

Рис. 2.2. Модель формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу( розроблено
автором)
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Функціонування педагогічних систем реалізується за умови якісної
організації педагогічної діяльності, професійної підготовки: теоретичного й
виробничого навчання, виховної роботи тощо.
Потреба у формуванні певних компетентностей студентів у ході
професійної підготовки зумовлює необхідність такої організації, яка чітко
спрямована на їх розвиток діяльності.
Специфіка такої діяльності, особливості контингенту, процедура добору
форм, методів, засобів й технологій навчання з урахуванням рівня професійної
майстерності

педагогів

професійного

навчання,

освітнє

середовище

у

навчальному закладі тощо утворюють своєрідні підсистеми, які природно
інтегруються у педагогічну цілісність (рис. 2.3).
СИСТЕМА ОСВІТИ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Педагогічна система

Професійна
підготовка

Освітній
процес

Розвиток,
навчання,
виховання

Інтегральна
компетентність

Педагогічні підсистеми формування

Професійних/
фахових
компетентностей

Економічної
компетентності

Інших
компетентностей

Рис. 2.3. Підсистема формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у
цілісній педагогічній системі *
На підтвердження думки наведемо умови появи і функціонування
педагогічних систем, визначених Н. Кузьміною: 1) потреба суспільства у
наданні освіти тим чи іншим людям; 2) визначення змісту освіти, що має бути
Джерело: розроблено автором

*
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засвоєний певною категорією людей; 3) підбір способів навчання і виховання;
4) контингент учнів, які потребують певної освіти; 5) кваліфікаційні педагоги,
рівень професійності яких відповідає цілям системи; які досконало володіють
змістом освіти, способами навчання і виховання, а також психологічними
знаннями про об’єкт педагогічного впливу (Кузьміна, 2008, с. 10–13).
Адекватне забезпечення процесу функціонування підсистеми формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу уможливить виконання її завдань:
- сформувати у майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу економічну компетентність;
- забезпечити усвідомлення студентами необхідності набуття економічних
знань та умінь;
- забезпечити рівень сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів вимогами сфери HoReCa
Конструювання

моделі

формування

економічної

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу базується
на концепціях, найбільш поширених у соціально-педагогічних дослідженнях та
освітній практиці, та наукових підходах, які постають у певній системній
цілісності. З-поміж них визначальним є компетентнісний підхід, який, на
переконання

О. Дубасенюк

(2011),

відображає

інтегральний

прояв

професіоналізму, в якому поєднуються елементи професійної і загальної
культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного
вирішення

пізнавальних

проблем),

досвіду

педагогічної

діяльності

та

педагогічної творчості, що конкретизується у певній системі знань, умінь,
готовності до професійної діяльності. Компетентнісний підхід орієнтується на
професійну компетентність як якість особистості майбутнього фахівця, що
характеризує рівень його інтеграції у середовище професійної діяльності, як і у
різні соціальні середовища, входження у які виявляє необхідність виконувати
різні соціальні ролі (с. 11).
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Безперечно, у прагненні реалізації підсистеми, якою у нашому
дослідженні є модель формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжах,
необхідно орієнтуватися на положення системного підходу. Цей підхід
дозволяє досягати цілісності професійної підготовки із попереднім виявленням
блоків,

компонентів,

механізмів

функціонування

підсистеми,

а

також

внутрішніх і зовнішніх зв’язків між ними. Відтак, з одного боку, актуалізується
потреба безперешкодного «включення» новоствореної моделі до системи
професійної підготовки у коледжах, що забезпечує зовнішню інтеграцію
підсистем у педагогічні системи, а з іншого – у ході формування економічної
компетентності у молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
сприяє реалізації принципів міждисциплінарності, зв’язку теорії з практикою,
взаємодоповнюваності на основі компліментарності різних форм, методів,
засобів, технологій досягнення педагогічних цілей.
Орієнтація на андрагогічний підхід дасть змогу сформувати у майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу сучасне професійне
мислення, внутрішню мотивації до навчання, забезпечить створення умов до
саморозвитку та професійного самовдосконалення дорослої людини.
Реалізацію мети моделі забезпечує навчальна діяльність суб’єктів щодо
оволодіння знаннями, вміннями та навичками, компонентами економічної
компетентності молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
коледжах.

При

цьому

специфіку

діяльності,

адекватну

практичному

застосуванню набутих компетентностей у майбутній професійній діяльності,
визначає

діяльнісний

підхід,

який

у

моделі

формування

економічної

компетентності у молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
спрямовує навчальну діяльність на моделювання на практично-теоретичному
рівні виконання професійних функцій майбутніх фахівців сфери HoReCa.
Діяльнісний підхід пов’язаний із професіографічним, що «орієнтує учасників
педагогічного процесу на результат реалізації певного комплексу вимог до їх
майбутньої професійної діяльності, які, зокрема, орієнтуються на ОКХ
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спеціаліста, на інші нормативні акти, які відображають конкретні умови
професійної діяльності людини» (Дубасенюк, 2011, с. 11).
Характер професійної діяльності постійно спонукає до особистісного та
професійного розвитку, досягнення людиною вершин у процесі всебічного
розвитку, становлення її як особистості-професіонала, суб’єкта діяльності та
індивідуальності, актуалізуючи при цьому значення акмеологічного підходу.
Цей підхід є важливим щодо визначення індивідуальної освітньої траєкторії,
що реалізується у зростанні фахівця у сферах соціального і психологічного
життя крізь призму культурологічних понять: «культура», «професійна
культура», «особистісна культура», «полікультурність», «транскультурність»,
«інтеркультурність». Відтак, культурологічний підхід у процесі формування
економічної компетентності молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу визначає культурне середовище, у якому на основі культурологічних
категорій реалізуються способи всебічного розвитку майбутнього фахівця.
Таким чином, компетентнісний, системний, андрагогічний, діяльнісний,
професіографічний, акмеологічний, культурологічний підходи скеровують
процес формування економічної компетентності у молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу на реалізацію педагогічних й професійних
цілей з огляду на дотримання принципів, конкретизованих таким змістом, який
здатний забезпечити найвищі показники розвитку означеної якості.
У

моделі

спеціалістів

формування

готельного

загальнодидактичні

та

та

економічної
ресторанного

специфічні

компетентності
сервісу

принципи.

До

нами

у

молодших
використано

загальнодидактичних

принципів відносимо:
–

принцип систематичності – забезпечує формування економічної

компетентності молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у
взаємозв’язку із компетентностями, які забезпечують інтегральний результат
професійної підготовки – компетентний майбутній фахівець сфери HoReCa;
–

принцип зв’язку теорії з практикою – дає змогу формувати й

адаптувати

зміст

економічної

компетентності

молодших

спеціалістів
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готельного та ресторанного сервісу компетентностей відповідно до вимог
ринку праці, запитів роботодавців, потреб особистості, забезпечити практичне
застосування теоретичних положень на практиці;
–

принцип індивідуалізації – передбачає організацію процесу реалізації

моделі з урахуванням особистісних (індивідуальних) потреб суб’єктів
навчання;
–

принцип активності – сприяє підвищенню творчої активності та

самостійності студентів, яка найчастіше спостерігається в процесі проблемного
навчання та економічних ігор;
–

принцип наочності – полягає в поєднанні абстрактного та наочно-

образного розуміння при опануванні навчального матеріалу студентами.
Специфічними принципами є:
–

принцип професійної спрямованості – передбачає узгодження змісту

економічних

дисциплін

продемонструвати

за

майбутнім

професійною

ознакою,

молодшим

спеціалістам

що

дає

змогу

готельного

та

ресторанного сервісу значущість отриманих економічних знань та набутих
умінь для здійснення професійної діяльності у сфері HoReCa;
–

принцип технологічної послідовності – визначає організацію та

координацію освітнього процесу згідно з певною послідовністю на основі
якісних міжпредметних зв’язків та інтеграції знань;
–

принцип моделювання професійної діяльності – полягає у підборі

спеціальних форм та методів навчання студентів для опрацювання ними певних
професійних економічних ситуацій та завдань, які повинен вміти вирішувати у
своїй майбутній професійній діяльності молодший спеціаліст готельного та
ресторанного сервісу;
–

принцип професійної мобільності потребує своєчасного якісного

оновлення змісту професійного навчання та його адаптації до інновацій,
технологій, сучасної організації праці, що водночас забезпечить формування у
студентів здатності до швидкого розуміння динамічних змін ринку праці.
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Означені загальнодидактичні та специфічні принципи у процесі
формування економічної компетентності молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу у коледжах трансформуються у конкретних педагогічних
процесах, ефективно сконструйованих задля досягнення найвищих показників
розвитку компонентів економічної компетентності молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу, що формують цільовий блок моделі.
На основі аналізу базових понять дослідження (розділ 1) нами з’ясовано,
що економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу – це здатність особи здійснювати трансформацію в дії
мотиваційно-особистісних, когнітивно-пізнавальних, діяльнісно-рефлексивних
ресурсів при вирішенні економічно-професійних завдань й забезпечувати
ефективну самореалізацію у динамічних ринкових умовах HoReCa. У структурі
цього визначення мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний та
діяльнісно-рефлексивний компоненти систематизують особистісні якості й
професійні компетенції, зміст яких спрямований на формування цих
компонентів, а відтак – загальної економічної компетентності майбутніх
фахівців.
Схарактеризуємо складові компонентів економічної компетентності.
Мотиваційно-особистісний компонент передбачає формування й розвиток
індивідуально-психологічних якостей, спрямованих на успішне опанування
студентами обраного фаху, на формування економічної компетентності,
необхідної для успішного функціонування у середовищі HoReCa.
Основними

особистісно-професійними

характеристиками

у

цьому

контексті є: професійні мотиви, економічна культура та відповідальність.
Професійні мотиви детермінують навчальні та професійні досягнення,
модифікуючись з урахуванням соціально-економічних факторів, й визначають
індивідуальну траєкторію професійного становлення майбутнього фахівця.
Врахування

професійних

мотивів

студентів

коледжу

слугує

основою

визначення рівня сформованості означеної якості та за потреби її корекції, що й
дає змогу більш ґрунтовно характеризувати внутрішні потреби та професійну
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спрямованість особистості.
Розуміючи

потребу як

недостатність суб’єкта в чомусь, мотиви

виражаються обґрунтованим рішенням про задоволення або незадоволення
зазначеної потреби, яке призводить до певних дій. Власне усвідомлення
необхідності у задоволенні потреби із врахуванням суб’єктивних і об’єктивних
факторів на психологічному рівні характеризується як мотивація, результатом якої
є стійкий мотив, а відтак це вимагає здійснення конкретної діяльності для
задоволення потреби.
На нашу думку, на період вступу у абітурієнтів професійні мотиви є
частково сформованими, нечіткими, вони не усвідомлюють потребу в
опануванні певною спеціальністю з перспективами працевлаштування за
фахом. Однак, зовнішні та внутрішні чинники в освітньому середовищі можуть
як позитивно, так і негативно впливати на досягнення стійкості професійних
мотивів студентів, що спричинено фрагментарними знаннями особистості про
особливості спеціальності, зокрема щодо значення формування економічної
компетентності для успішної майбутньої професійної діяльності. На початку
навчання мотивація студентів розгортається у площині вироблення стійких
мотивів до навчальної діяльності, специфіка якої водночас закладає основи
конструктивної професійної мотивації, яка проявляється в усвідомлених
мотивах до дії: глибоким опануванням компетентностями, важливими для
майбутньої професії.
Таким чином, мотиваційний аспект у процесі формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу акумулює особистісну усвідомлену готовність студента до опанування
компетентністю в умовах навчання з наступною здатністю їх продуктивного
прояву у професійній діяльності.
Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування мотивів
особистості до опанування економічною компетентністю в цілому зумовлюють
рівень сформованості інших компетентностей, необхідних для майбутньої
професійної діяльності, й зумовлюються специфікою культури: особистої,
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психологічної, професійної, економічної, правової, інформаційної тощо. У
цьому контексті зазначимо, що поняття «культура» (лат. culture – обробіток,
догляд, шанування, виховання, освіта, розвиток) – це система програм людської
діяльності, поведінки і спілкування людини для зміни та удосконалення
суспільного життя в усіх його основних виявах (Кремень, 2008, с. 439).
На переконання В. Журавського (2003), культура виражається діяльністю,
втілюється у результатах продуктивної діяльності, технологічність виконання
якої надає культурі особливої якості. Із взаємодоповнюючих тлумачень поняття
«культура» випливає розуміння того, що економічна культура є своєрідним
окремим спектром загальної культури особистості, але не відособлена від інших
видів культур.
У контексті активізації соціально-економічних відносин у сфері послуг
економічна культура майбутніх фахівців є якісною характеристикою сучасної
особистості, яка має світоглядну економічну освіченість, економічну свідомість
та мислення, вміє визначити необхідний набір економічних компетенцій для
реалізації своєї будь-якої соціальної ролі (Богоніс, 2017i, с. 119–120). Водночас
соціалізація

майбутнього

фахівця

сфери

HoReCa

у

соціокультурному

середовищі породжує стійке формування цінностей, моделей поведінки,
способів дій, що не суперечать професійній культурі, а відповідають
економічним принципам сфери та сприяють розвитку як особистості фахівця,
так і професійної галузі в цілому.
У контексті формування економічно культурного майбутнього фахівця
сфери HoReCa чільне вагоме значення має відповідальність – якість
особистості, що визначається дескриптором інтегральної компетентності у НРК
як здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та
відповідати за результати своєї діяльності (Про затвердження Національної
рамки кваліфікацій, 2011). Відповідальність за результати навчання та/або
професійної діяльності для фахівців сфери HoReCa передбачає їхню здатність
не лише компетентно здійснювати професійні функції, а й економічно грамотно
й самостійно управляти виробничими і технологічними процесами, брати на
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себе відповідальність за свої результати діяльності та за необхідності – за
роботу інших.
На основі студіювання праць з психології з’ясовано, що дефініції поняття
«відповідальність» в основному мають узагальнюючу характеристику – між
поняттями «людина» і «відповідальність» можна поставити знак рівності, тобто
бути

людиною

–

означає

чітко

усвідомлювати

своє

життя

і

свою

відповідальність перед ним (Франкл, 2011).
Процес усвідомлення себе й своєї соціальної ролі, готовність до
здійснення конкретних дій у навчальному та/або професійному середовищі є
результатом сформованої мотивації, відповідно стійкі мотиви породжують дії –
відповідальні рішення у конкретній ситуації. За таких обставин пов’язуємо
відповідальність із мотивами особистості. Водночас відповідальність є
центральною індивідуальною якістю, яка виражається ступенем свободи
людини у досягненні особистісних цілей, які, співпадаючи із професійними,
досягаються шляхом виконання фахівцем професійних функцій, обов’язків,
законів, інструкцій, розпоряджень тощо.
Важливо зазначити, що рівень відповідальності залежить від ситуації,
предмету, середовища, відносно яких особистість має її проявити. За таких
обставин простежується зв’язок відповідальності й культури, особистих
цінностей й особливостей соціокультурного середовища, тенденцій й традицій
тощо, враховуючи які, свобода прийняття відповідальних рішень може мати й
певні обмеження.
Таким

чином,

мотиваційно-особистісний

компонент

економічної

компетентності першочергово окреслює такі індивідуально-психологічні якості
особистості, формування яких у процесі професійної підготовки у коледжах
сприятиме розвитку сфери самосвідомості особистості: становленню стійких
професійних

мотивів,

збагаченню

професійної

культури,

виробленню

професійної впевненості у прийнятті відповідальних рішень, що комплексно
забезпечать самореалізацію фахівця HoReCa у соціально-економічних реаліях
галузі.
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Мотиваційно-особистісний

компонент

економічної

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу закладає
основу розвитку когнітивної сфери особистості,
когнітивно-пізнавальному

компоненті.

Цей

яка акумулюється в

компонент

характеризують:

економічні знання, інноваційне економічне мислення, вільна комунікація
(взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій,
спільної діяльності).
За умови одночасного формування усіх компонентів економічної
компетентності,

зокрема

мотиваційно-особистісного

й

когнітивно-

пізнавального, має акцентуватися увага на набутті економічних знань,
необхідності їх постійного поглиблення, адже вони мають перетворитися на
особисті переконання, норму поведінки, життєву позицію. З цього приводу
В. Кремень (2015) зауважує, щоб не відстати від прогресивних змін, людина має
формуватися як знаннєва, для якої знання є основою життя й діяльності,
методологією пошуку й прийняття рішень. Мало побороти відстань між
засвоєними знаннями й діяльністю людини, треба зробити знання основою всієї
поведінки і життя людини у будь-якій сфері, її сутнісним стрижнем. Для такої
людини навчання, отримання нової інформації є сутнісною рисою способу
життя. Людина розумна в ХХІ столітті – це людина, що постійно навчається.
Поділяючи позицію академіка, висловимо переконання, що у процесі
професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в коледжах прагнення студентів щодо безперервного
поглиблення економічних знань має бути закладено на рівні свідомості. Адже
студента повинні зацікавлювати не лише ті знання, які пропонуються у межах
вивчення навчальних дисциплін, а й такі, що є інноваційними, перспективними.
Увага роботодавців акцентується на рівні професійної підготовки
випускників, що посилюється в умовах інноваційного прогресу виробництва.
Своєрідні

«претензії»

ринку

праці

до

ринку

освітніх

послуг

щодо

невідповідності якості освіти потребам працедавців не є відкриттям. Водночас
власний педагогічний досвід дає підстави стверджувати, що чинні навчальні
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програми з підготовки майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу перенасичені анахронічними матеріалами. Це обмежує
студентів в опануванні актуальними практичними знаннями, необхідними для
професійної діяльності в індустрії гостинності, яка є прогресивною галуззю
економіки

зі

зростаючим

рівнем

спеціалізації,

наростанням

процесів

концентрації виробництва та переходом на нові технології (Влащенко, &
Тонкошкур, 2013). На актуальності й практичній цінності економічних знань
наголошують М. Сергеєва та Н. Беденко (2012), зазначаючи, що економічні
знання – це нова та особлива галузь знань молоді, необхідних для розвитку
економічного мислення, економічної культури тих, хто навчається. Вони
становлять основу економічного виховання та одну з найважливіших умов
комфортного життєзабезпечення у майбутньому (с. 58). Такими економічними
знаннями у контексті підготовки молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу у коледжах визначаємо:
–

знання сутності і форм підприємницької діяльності, механізмів і

витрат при створенні фірми, функцій і правил поведінки бізнесмена, принципів
і сутності господарських рішень, що приймаються в підприємницькій
діяльності, порядку ліцензування певних видів підприємництва;
–

володіння основами економіки природокористування, методами

визначення економічної оцінки природних ресурсів;
–

розуміння сутності сучасних теорій споживчої поведінки, потреб та

мотивації;
–

знання поведінкової реакції на покупку та моделі поведінки

споживача на споживчому та промисловому ринках, їхньої специфіки;
–

володіння основними поняття маркетингу послуг та досліджень,

методами і процесами дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнессередовища

підприємства;

маркетингових досліджень;

категоріями,

методиками

та

алгоритмами
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–

здатність

володіти

основними

поняттями,

категоріями

та

інструментарієм мікро- та макроекономічного аналізу, знання основних
особливостей провідних шкіл мікро- та макроекономічного напряму;
–

здатність розрізняти природу мікро- та макроекономічних проблем та

механізмів їх вирішення, а також закономірностей ринкового механізму мікро- і
макроекономічних процесів та механізму державного регулювання економіки.
Пізнання економічних знань й адекватне їх відбиття в мисленні студентів
через сукупність уявлень, понять, суджень, теорій, ідей дасть змогу досягти
належного рівня сформованості економічної компетентності задля ефективного
здійснення

майбутніми

підприємницької,

фахівцями

маркетингової,

сфери

менеджерської

HoReCa

управлінської,

діяльності;

роботи

з

фінансовою документацією; планування, організації і контролю виробничих
процесів тощо.
Безперечно, економічні знання у сфері HoReCa потрібно постійно
оновлювати, оскільки як і в інших галузях виробництва, виникають нестандартні
ситуації, що потребують грамотного економічного вирішення. Крім того,
накопичення економічних знань сприятиме розв’язанню завдань не лише у
готельно-ресторанній індустрії, а й успішній соціалізації особистості в інших
соціально-економічних секторах суспільства.
На основі сформованих економічних знань у ситуаціях, що потребують
розв’язання на основі економічних теорії і концепцій, людина оцінює завдання,
розмірковує про способи його вирішення у контексті економічної доцільності.
Процес осмислення і переосмислення, засвоєння людьми нагромаджених
суспільством

економічних

знань

Г. Товканець

(2012)

характеризує

як

економічне мислення, яке безпосередньо пов’язане з економічним життям
суспільства, відтворює у визначеній логічній послідовності економічні
взаємини із відповідними їм економічними законами. Власне видозміна не
тільки економічного життя суспільства, а й освітнього, політичного,
культурного тощо, на нашу думку, призводить до порушення логічних схем

117
відтворення економічних відносин, актуалізуючи розвиток інноваційнотворчого економічного мислення у межах економічної й правової культури.
У Законі України «Про інноваційну діяльність» поняття «інновація»
визначається

як

це

новостворені

(застосовані)

і

(або)

вдосконалені

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери (Про інноваційну діяльність, 2002).
У цьому контексті ми дійшли висновку, що майбутній фахівець сфери
HoReCa, який інноваційно мислить при вирішенні завдань економічного
спрямування, здатен генерувати та реалізовувати нові економічні ідеї,
здійснювати техніко-економічні, наукові розробки, проекти щодо створення і
реалізації інноваційного продукту, процесу, послуг у сфері готельноресторанної індустрії.
Доведення інноваційно-творчої ідеї до практичного використання у галузі
HoReCa вимагає мобілізації мотиваційно-особистісних та когнітивних ресурсів
особистості (йдеться про цінності, культуру, мотиви, відповідальність, знання
тощо), результатом яких мають бути економічні або інші зміни у галузі
виробництва, які є доцільними, не суперечать економічним принципам,
задовольняють ринкові потреби, приносять економічний дохід підприємству й
сприяють розвитку економіки країни.
Систематичне поглиблення знань у ході продукування інноваційнотворчих задумів задля всебічного прогностичного розвитку актуалізуються
процеси пізнання нових знань, які розширюють інтелектуальну сферу
майбутнього фахівця, розвивають творчі здібності, дослідницькі, пізнавальні,
пошукові уміння і дають змогу здійснювати економічно доцільну виробничу,
проектну діяльність з позиції продуктивності.
На етапі продукування інновацій у готельно-ресторанній індустрії
необхідно врахувати, що для сфери HoReCa характерною особливістю
функціонування є відносини у площині «людина – людина», «людина –
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середовище», що посилює значення конструктивної комунікації, визначеної у
НРК як взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження
дій, спільної діяльності.
З позицій соціальної психології означені процеси є взаємопов’язаними,
акумулюються у широкому значенні у понятті «спілкування» й реалізуються
через комунікацію, інтеракцію, соціальну перцепцію. Відтак, комунікація
забезпечує обмін інформацією, інтеракція передбачає організацію взаємодії між
суб’єктами діяльності, перцептивна сторона – означає процес сприйняття й
пізнання партнерів спілкування й встановлення на цій основі взаєморозуміння
(Андреева, 1999, с. 82). Зазначимо, що окремо означені вектори спілкування не
можуть функціонувати – вони комплексно забезпечують входження, адаптацію
й діяльність особистості у контексті соціокультурного чи професійного
середовища.
Таким

чином,

ступінь

сформованості

когнітивно-пізнавального

компоненту (економічних знань, інноваційного економічного мислення, вільної
комунікації) закладає основи розвитку діяльнісної сфери особистості, що
визначається

у

рефлексивний

структурі

економічної

компонент,

компетентності

характеристиками

як

якого

діяльнісновиступають

підприємницька компетентність, професійна мобільність, конкурентоздатність.
Звертаючись до узагальнених матеріалів українсько-польського проекту
«Уроки з підприємницьким тлом», можемо переконатися, що актуальність
формування підприємницької компетентності є не лише завданням професійної
освіти у контексті опанування окремих професій чи спеціальностей. Розвиток
первинних

навичок

щодо

здійснення

підприємницької

діяльності

має

започатковуватися на перших етапах входження особистості у соціальні
відносини. Не заперечуючи досягнень системи загальної освіти із формування
підприємницької компетентності учнів, ми розуміємо, що професійна освіта є
спрямовуючою ланкою у розвитку підприємницької компетентності відносно
обраної

особистістю

підприємництва, 2014).

майбутньої

професії

(Шкільна

академія
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Економічний контекст формування підприємницької компетентності
найбільш тісно пов’язаний зі змістом економічної компетентності, а у процесі
викладання економічних дисциплін у коледжах викладачі планово й
позапланово організовують заняття, тематика яких спрямована на пізнання
економічних законів, понять, категорій, явищ, на формування умінь здійснення
підприємницької діяльності. Невід’ємними у цьому процесі є актуалізовані
особистісні якості студентів: креативність, творчість, інноваційність, мотиви
досягнення

успіху,

організовувати

здатність

до

підприємницьку

ризику,

спроможність

діяльність,

планувати

професійна

та

мобільність,

конкурентоздатність тощо.
На сучасному етапі підприємницька компетентність є одним із критеріїв
якості професійної готовності випускника до здійснення діяльності у галузі.
Запити роботодавців сфери HoReCa щодо рівня її сформованості у фахівців
підтверджуються численними бізнес-тренінгами, управлінськими, лідерськими
та корпоративними тренінгами на підприємствах, що сигналізує про
спрямованість спеціалістів бути впевненими, інноваційними, мережними,
мобільними, гнучкими тощо.
Розвиваючи означену думку, Л. Сушенцева (2012) зауважує, що зміни в
змісті й характері праці, зокрема її предметі, меті та методах, є об’єктивною
основою мобільності робітників (с. 83). Визнаючи те, що сфера праці HoReCa є
змінюваною відносно положень міжнаціональних угод, транскордонних
відносин, інноваційних технологій, а також підвищення вимог до якості
обслуговування відвідувачів тощо, підприємницька компетентність актуалізує
проблему формування професійної мобільності як прогресивного, впевненого і
швидкого зростання й успішної адаптації фахівця у сфері HoReCa.
Нам імпонує визначення професійної мобільності як якості, необхідної
для успішного професійного розвитку особистості, що впливає на зміни в її
структурі і виявляється у мотивованій трудовій діяльності, «прийнятті»
людиною

професії,

професійній

поведінці

(Сушенцева,

2012,

с. 83).

Проектуючи дефініцію на проблему дослідження, зазначимо, що у контексті
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формування економічної компетентності молодших спеціалістів готельноресторанної галузі професійна мобільність передбачає «горизонтальний» рух
особистості, що означає переміщення без якісної зміни професії й кваліфікації
(Райзберг, Лозовский, & Стародубцева, 2006).
У змісті діяльнісно-рефлексивного компоненту охарактеризовані нами
підприємницька компетентність й професійна мобільність є рушіями зростання
фахівця за особистісним й професійним векторами. Можливості реалізації
особистісних якостей працівника в реальних умовах праці та здатність діяти в
умовах ринкових відносин й отримувати при цьому прибуток, достатній для
науково-технічного вдосконалення виробництва, стимулювання працівників і
підтримки продукції на високому рівні, визначають конкурентоспроможність
працівників (Журавський, 2003, с. 414).
Принагідно зазначимо, що, зважаючи на широке використання понять
«конкурентоспроможність» й «конкурентоздатність» у наукових працях,
необхідно уточнити, що відносно особистості молодшого спеціаліста готельноресторанної галузі чи особистості педагогів коледжу ми будемо вживати
поняття «конкурентоздатний». Відтак, їхній професійний внесок у розвиток
освітнього

середовища

чи

підприємства

сфери

HoReCa

сприятиме

конкурентоспроможності цих установ у наданні якісних послуг, товарів,
продукції тощо.
Вважаємо, що розвиток конкурентоздатності відбувається у площині
формування мотиваційно-особистісної, когнітивно-пізнавальної, діяльнісної
сфер фахівця. На підтвердження цьому Л. Мітіна (2004) стверджує, що в основі
розвитку конкурентоздатного спеціаліста є розвиток рефлексивної особистості,
здатної організовувати свою діяльність та поведінку в динамічних ситуаціях,
який володіє новим стилем мислення, нетрадиційними підходами до вирішення
проблем, адекватним реагуванням у нестандартних ситуаціях (0c. 98).
У науковій літературі поняття «конкурувати» трактується як змагатися,
досягати першості (Ожегов, 1990, с. 219), «здатність» – це властивість індивіда,
яка визначає його можливість, спроможність, нахил до виконання певної
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діяльності (Войтко, 1982, c. 59). Відповідно зазначимо, що у сучасному світі
можливості досягати першості можуть бути неоднозначними, навіть такими,
що суперечать законам природи, культури суспільства, нормам професійної
культури. Саме тому моделі поведінки майбутнього фахівця у професійній
діяльності, дії, спрямовані на реалізацію цілей, добір способів досягнення
успішності у професійній та соціальній діяльності мають координуватися й
«перевірятись» рефлексивними процесами. Відповідно виникає необхідність
розвивати

конкурентоздатність

фахівця

сфери

як

HoReCa

системного

особистісного утворення, що функціонально забезпечує конструктивне якісне
виконання професійної діяльності через усвідомлені на рефлексивній основі дії,
спрямовані на реалізацію власних можливостей задля самореалізації.
Ми погоджуємося з міркуваннями Н. Креденець (2016), що в особистісній
сфері рефлексія є властивістю суб’єкта, що охоплює процеси самосвідомості,
осмислення, самоаналізу, саморозуміння, самоорганізації, самоконтролю тощо
й спонукає до роботи над собою, самопізнання внутрішніх психічних,
емоційно-вольових станів, сприяє усвідомленню необхідності удосконалення
індивідуальних особливостей з метою подальшого саморозвитку. У діяльнісноповедінковій, виробничій площині здатність до рефлексії виявляється
усвідомленням й регулюванням професійної діяльності, реалізацією її функцій,
переосмисленням

процесів,

результатів,

засобів

їх

досягнення;

(…)

установленням гармонійних відносин з учасниками спільної діяльності
тощо (с. 230–231).
Таким чином, діяльнісно-рефлексивний компонент координує специфіку
вираження економічної компетентності у діях, які здійснюють молодші
спеціалісти готельно-ресторанного сервісу як у навчальній, так і у майбутній
професійній діяльності.
Суб’єктний блок в моделі окреслює суб’єкт-суб’єктні взаємовідносини
між педагогами та студентами коледжу, що ґрунтуються на принципах
індивідуалізації,

партнерства

і

співробітництва

тощо

і

передбачають
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партнерські відносини –

найбільш сприятливі для всебічного розвитку

особистості студента, його економічної і професійної компетентності.
Партнерська взаємодія педагогів та студентів коледжу у процесі
професійної підготовки спрямована на реалізацію змістово-процесуального
блоку моделі: педагогічних умов, етапів та методики (змісту, форм, методів,
засобів).
Нами

визначено

педагогічними

умовами,

й

обґрунтовано,
що

що

сприятимуть

найбільш

ефективними

формуванню

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів сфери готельного та
ресторанного сервісу в професійному коледжі є:
– мотивація студентів до оволодіння економічними знаннями та
використання їх у професійній діяльності
– реалізація конусного інтегрування змісту навчання економічних
дисциплін;
– використання методів проблемного навчання;
– впровадження ігрових технологій навчання.
На реалізацію цих умов з метою формування компонентів економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в коледжі орієнтована методика (див. п. 2.3), яка передбачає етапи,
методи та засоби досягнення бажаного результату.
Мотиваційно-спонукальний етап реалізації методики орієнтований на
формування

мотиваційно-особистісного

компоненту.

На

цьому

етапі

закладається «фундамент» мотивації до опанування та використання у
професійній діяльності економічних знань. До переліку методів, найбільш
сприятливих

для

формування

стійких

мотивів,

відносимо:

метод

комунікативної атаки, метод залучення до управління освітнім процесом,
сугестію (навіювання), метод закріплення позитивного враження, метод
проблемних ситуацій тощо. Зазначимо, що для повноцінної реалізації цих
методів у ході викладання навчальних дисциплін необхідним є використання
сучасних

комп’ютерних

технологій,

методик

інтерактивного

навчання,
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практико-орієнтованих моделей навчання із застосовуванням отриманих
економічних знань у конкретних життєвих ситуаціях та на виробництві.
Змістово-інтеграційний етап спрямований на підвищення ефективності
формування

економічних

спрямованість
Оновлення

вивчення

змісту

знань

студентів

економічних

економічних

коледжу

дисциплін

дисциплін

через

на

професійну

основі

передбачає

інтеграції.

вихід

за

межі

навчального матеріалу дисципліни «Економіка підприємства», об’єднуючи
необхідні різнобічні економічні категорії в єдиний інтегрований навчальний
спецкурсу «Моя економічна компетентність». Запровадження в коледжах
такого інтегрованого навчального курсу надасть змогу створити передумови
для формування економічної компетентності, набуття якісно нових осмислених
знань, яким властива практична орієнтованість застосування в майбутній
професійній діяльності у сфері HoReCa.
Основними формами для реалізації змістово-технологічного етапу
методики слугують: бінарні заняття, тренінги, участь викладачів і студентів у
науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах; проходження
стажування

на

підприємствах

тощо.

Такі

форми

навчання

сприяють

розширенню когнітивно-пізнавальної сфери особистості шляхом всебічного
вивчення економічних явищ з наступним їх перенесенням у конкретні ситуації
щодо вирішення економічних завдань.
Технологічно-діяльнісний

етап

реалізації

методики

формування

економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу координує доцільність вибору педагогічних технологій, їх
послідовне

застосування

для

розвитку

діяльнісної

сфери

особистості

(відповідно формування діяльнісно-рефлексивного компоненту економічної
компетентності).
Значні можливості проблемного навчання (дієвість знань, стимулювання
аналітичного та логічного мислення тощо), ігрових технологій (соціальноекономічне спілкування, творча діяльність, самоосвіта, прийняття рішень у
нестандартних ситуаціях тощо), інших різновидів інноваційних педагогічних
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технологій

інтенсифікуються

на

основі

використання

інформаційно-

комунікаційних технологій, які дають змогу організувати освітній процес
дистанційно. Як слушно зазначає С. Кравець (2016), «потенціал технологій
дистанційного навчання дає змогу педагогам поглиблювати зміст, розширювати
методи, форми навчання, диференціювати й індивідуалізувати навчання учнів,
випереджуючи стандартизований зміст професійної підготовки з орієнтацією на
соціокультурний

контекст

або

соціальну

ситуацію

професійного

розвитку» (с. 101).
Технології досягнення належного рівня сформованості економічної
компетентності студентів можуть трансформуватись у систему змішаного
навчання (традиційне навчання і дистанційне), однак важливим у цьому процесі
є результат діяльності, усвідомлений як студентом, так і педагогом на
рефлексивній основі.
Мотиваційно-спонукальний,
діяльнісний
майбутніх

етапи

методики

молодших

змістово-інтеграційний,
формування

спеціалістів

економічної

готельного

та

технологічнокомпетентності

ресторанного

сервісу

співвідносяться із реалізацію педагогічних умов, спрямованих на формування
компонентів означеної якості, забезпечуючи їх успішне функціонування.
Ефект впровадження педагогічних умов на основі методики формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу засвідчує результативний блок моделі, який містить
інструментарій

оцінювання

динаміки

рівня

сформованості

економічної

компетентності студентів коледжу у процесі професійної підготовки.
Критеріально-діагностичний

інструментарій

оцінювання

рівня

сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу нами буде обґрунтовано у підрозділі 3.1.
Однак зазначимо, що конкретизація критеріїв та показників оцінювання
рівнів

сформованості

досліджуваного

компонентною структурою.

явища

співвідноситься

із

його
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Таким чином, у якості критеріїв і показників виокремлено:
–

мотиваційно-особистісний

(показники:

професійні

мотиви,

економічна культура, відповідальність);
–

когнітивно-пізнавальний (показники: економічні знання, інноваційне

економічне мислення, комунікація);
–

діяльнісно-рефлексивний

(показники:

підприємницька

компетентність, професійна мобільність, конкурентоздатність).
Відповідно до критеріїв і показників визначено: низький, середній,
достатній

та

високий

рівні

оцінювання

сформованості

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу.
Отже, модель формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу є підсистемою, яка
природно інтегрується у педагогічну цілісність, послідовно відтворює об’єкт і
предмет дослідження й шляхом комплексного функціонування цільового,
суб’єктного, змістово-процесуального і результативного блоків забезпечує
упровадження методики реалізації педагогічних умов розвитку досліджуваного
явища, спрямованої на досягнення майбутніми фахівцями ефективного
результату при вирішенні економічних завдань у сфері HoReCa.
Наступними кроками дослідження є обґрунтування методики формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в коледжі та визначення інструментарію оцінювання
динаміки сформованості означеної якості.

126
2.3. Методика формування економічної компетентності майбутнього
молодшого спеціаліста готельного та ресторанного сервісу
Аналізуючи

процес

професійної

підготовки

майбутніх

молодших

спеціалістів сфери гостинності, варто наголосити на важливості та необхідності
формування їх економічної компетентності. Виникає необхідність розвивати
економічну культуру студентів, оскільки вона є якісною характеристикою
сучасної особистості, яка повинна мати світоглядну економічну освіченість,
економічну свідомість та мислення, володіє спектром економічних компетенцій
для реалізації своєї будь-якої соціальної ролі. На нашу думку, економічна
компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу повинна бути обов’язковою складовою професіограми фахівця.
Чинними навчальними планами підготовки спеціалістів у професійних
коледжах передбачено формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування шляхом
вивчення

предметів,

що

входять

до

циклу

природничо-наукових

та

загальноекономічних дисциплін, а саме: «Політична економія», «Економіка
підприємства», «Фінанси підприємства», «Статистика», «Основи економіки і
підприємництва», а також дисциплін, які складають цикли професійної та
практичної

підготовки:

«Основи

менеджменту»,

«Основи

маркетингу»,

«Фінансовий облік», «Ціноутворення» тощо.
Виникає

необхідність

упровадження

в

освітні

програми

якісної

підприємницької складової, що дасть змогу формувати в студентів економічну
компетентність, яка сприятиме розвитку обґрунтованої соціальної позиції,
готовності до ініціативи та самоосвіти, здатності адаптуватися до складного
суспільного життя, приймати складні рішення та бути за них відповідальними.
Для ефективного економічного розвитку та динамічного зростання економіки
країни потрібні професійно компетентні, економічно освічені, ініціативні,
налаштовані на творчий пошук фахівці.
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Методика викладання є оптимальним поєднанням методів, прийомів та
засобів навчання, які застосовуються в таких формах організації навчання, як:
традиційні (лекції, семінари, практичні заняття, виробнича практика, виконання
курсових робіт, рефератів), інноваційні (бінарні заняття, тренінги, урок-гра,
урок-подорож, урок-дослідження, проблемний урок тощо).
При цьому важливо звернути увагу на те, що сучасний викладач повинен
навчити логічно мислити, аналізувати, цілісно сприймати інформацію,
практично застосовувати отримані знання та вміння, а не просто механічно
запам’ятовувати навчальний матеріал. «Вчитель – більше не джерело знань, він
повинен навчити вчитися» (Радіо Свобода Україна, 2017).
Зазначимо,

що

якісне

формування

економічної

компетентності

майбутнього молодшого спеціаліста готельного та ресторанного сервісу
залежить не лише від методики викладання, а й, безумовно, від педагогічної
майстерності викладача економічних дисциплін, критеріями якої мають бути
гуманність, педагогічна доцільність, творчість, результатом – високий рівень
морально-духовного

та

інтелектуального

рівня

студента.

Педагогічна

майстерність повинна ґрунтуватись на високому професійному рівні педагога,
його загальній культурі та педагогічному досвіді. (Гончаренко, 2008). При
цьому важливим є індивідуальний підхід до студентів (Проблеми якісної
освіти: теоретичні і практичні аспекти, 2007), який повинен прослідковуватись
як під час викладання навчального матеріалу, так і на практичних заняттях чи у
ході проведення консультацій.
У розробленні методики формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів сфери гостинності необхідно враховувати
визначені та обґрунтовані у п. 2.1 педагогічні умови її формування: мотивації
студентів до оволодіння економічними знаннями та використання їх у
професійній діяльності; реалізації конусного інтегрування змісту навчання
економічних дисциплін;

використання методів проблемного навчання;

впровадження ігрових технологій навчання.
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Реалізація педагогічних умов забезпечує певну поетапну методику
формування усіх компонентів економічної компетентності: мотиваційноособистісного (професійні мотиви, економічна культура та відповідальність),
когнітивно-пізнавального
економічне

(економічні

мислення),

знання,

комунікація,

діяльнісно-рефлексивного

інноваційне

(підприємницька

компетентність, професійна мобільність, конкурентоздатність).
Забезпечення мотивації студентів до засвоєння та використання
економічних знань професійного характеру є базовою у процесі формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу (відповідно мотиваційно-особистісного компоненту) в
професійному коледжі. Створення викладачем мотиваційного середовища до
опанування та використання у професійній діяльності економічних знань буде
ефективним через вплив на професійні мотиви студентів, їх економічну
культуру та відповідальність, які дозволяють виявляти ініціативу у активній та
наполегливій навчально-пізнавальній діяльності. Студенти демонструють
захоплення процесом навчання, високі результати у навчальних досягненнях.
Когнітивно-пізнавальний

компонент

економічної

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу включає
економічні знання, комунікацію, інноваційне економічне мислення, які
відображають весь спектр їхньої майбутньої професійної діяльності в контексті
сучасних економічних цінностей суспільства. Для ефективного формування
цього компонента пропонуємо викладачеві фокусувати увагу студентів на
конкретних економічних явищах та ситуаціях, переглядаючи відеоматеріали,
рекламні ролики, аналізуючи можливі проблемні ситуації професійного
характеру. Наприклад, при вивченні теми «Соціально-економічний устрій
суспільства. Сутність підприємництва і умови його існування в ринковій
економіці»

у

використовувати

межах

дисципліни

ефективні

прийоми

«Політекономія»
активізації

рекомендуємо

пізнавальних

мотивів

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу шляхом перегляду
відео

за

запитом

«Як

відкрити

готель,

хостел,

ресторан?»
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(https://www.youtube.com/watch?v=TRx4KYBBLtU), у якому Дмитро Заруба,
президент Асоціації готелів та ресторанів України, розповідає про готельноресторанний бізнес в Україні, вигоди та ризики готельного бізнесу,
перспективи розвитку. Студенти, безумовно, зацікавляться запропонованим
відеоматеріалом. Варто розпочинати активне обговорення, запропонувати їм
записати коротку блок-схему організації підприємництва у сфері HoReCa,
виокремити переваги та недоліки.
Високі результати при сприйманні та засвоєнні економічних знань
забезпечує участь молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
активній економічно-професійній діяльності, яку можна моделювати за
допомогою проблемного навчання, ігрових технологій навчання або під час
практичних занять. Важливими є неформалізовані форми економічного
навчання (телебачення, ЗМІ, навчальний заклад, виробництво), на які викладач
повинен орієнтувати студентів.
Реалізація методики формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу має відбуватися з
урахуванням доцільності вибору педагогічних технологій, їх послідовного
застосування для розвитку діяльнісної
рефлексивного

компоненту

економічної

сфери особистості (діяльніснокомпетентності).

Діяльнісно-

рефлексивний компонент економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу полягає в тому, що майбутні
фахівці сфери HoReCa повинні вміти використовувати економічні знання у
безпосередній професійній діяльності: здійснювати готівковий та безготівковий
розрахунок з клієнтами, пропонувати ефективні заходи господарювання,
проводити певний фінансово-економічний аналіз конкретної виробничої
ситуації, робити економічно обґрунтовані висновки, розробляти бізнес-план
стратегічного

розвитку

підприємства

готельно-ресторанної

сфери,

усвідомлювати свою економічну відповідальність, що забезпечує

певний

рівень конкурентоздатності та професійної мобільності.
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Економічне навчання потребує певного досвіду економічного аналізу,
професійно-економічного спілкування, творчої діяльності, що спонукає
викладача до широкого застосування ігрових методик.
Методика
спеціалістів

формування

готельного

та

економічної
ресторанного

компетентності
сервісу

має

бути

молодших
логічною,

враховувати особливості їх майбутньої професійної діяльності, психології
навчання та розвитку студентів.
Зазначимо, що чинні освітні методики включають різноманіття форм,
методів та технологій навчання, що ефективно сприяють активізації навчальної
діяльності студентів. Викладання економічних дисциплін із використанням
активного

навчання

забезпечує

творчо-пошуковий

рівень

засвоєння

навчального матеріалу, розвиває потребу в самостійному отриманні та
поглибленні знань, формує пізнавальні вміння та виховує у студентів ціннісне
ставлення до освітнього процесу (Рубинштейн, 1999, с. 26).
Проаналізуємо ефективність різних організаційних форм навчальної
діяльності молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу при
викладанні економічних дисциплін в коледжі.
На нашу думку, можна очікувати на підвищення ефективності викладання
економічних дисциплін молодшим спеціалістам в коледжі за умови якісного
повноцінного впровадження ІКТ, відповідного облаштування навчальних
кабінетів, урізноманітнення методів та засобів навчання, зокрема системного
використання ігрових методів навчання.
Під час викладання економічних дисциплін молодшим спеціалістам
готельного та ресторанного обслуговування пропонуємо використовувати різні
типи лекцій (вступні, тематичні, узагальнюючі, проблемні, лекції-бесіди),
семінари-дискусії, елементи ігрових технологій, аналіз проблемних ситуацій,
мозкову атаку, презентації та ін. Як засвідчують результати освітньої практики,
такі заняття сприяють ефективному формуванню економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу. При
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цьому особливе значення має надаватися логіко-психологічній, мотиваційній та
методичній підструктурі навчального заняття.
Забезпечення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів при
формуванні економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу в коледжі фактично є створенням умов для
виникнення внутрішніх спонукань до навчання, розуміння їх студентом та
наступний саморозвиток його мотиваційної сфери. Для мотивації навчання
викладач економічних дисциплін повинен бути доступним для своїх студентів,
уникати авторитарного стилю у спілкуванні, підтримувати партнерські
стосунки між всіма учасниками освітнього процесу, слідкувати за наявністю
зворотнього зв’язку, формувати у майбутніх спеціалістів сфери гостинності
здатність чітко визначати економічну проблему та можливі шляхи її вирішення,
якісно використовувати інноваційні методи та форми навчання. Освітній
процес охоплює також емоційну сферу студента, тому через вплив на неї
педагог стимулює мотивацію або, навпаки, гальмує її. Підвищенню мотивації
студентів

особливо

сприятиме

використання

сучасних

комп’ютерних

технологій, інтерактивних моделей навчання, використання проблемних
ситуацій, а також можливість практично застосовувати отримані економічні
знання в конкретних життєвих ситуаціях та на виробництві.
Рекомендуємо

використовувати

різноманітні

прийоми

активізації

пізнавальних мотивів студентів. Наприклад, при вивченні теми «Кредитні та
інвестиційні

ресурси

підприємства»

у

межах

дисципліни

«Економіка

підприємства» у вступному слові до заняття викладач може використати
прийом «Дивуй» – наводить цікаві факти про кредит, дивує студентів
економічною статистикою у сфері кредитування. Або може запропонувати
тематичну проблемну ситуацію – «Тільки для вашого підприємства наш банк
пропонує кредит на три роки на суму до 100 тис. грн! Лише 3 % на місяць від
суми кредиту. Отже, скільки насправді обійдеться «дешева» позика у 3 %? Які
можуть бути приховані моменти кредитування? Давайте з’ясуємо». У процесі
вивчення дисципліни «Основи підприємницького успіху» пропонуємо створити
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ситуацію успіху шляхом перегляду фрагментів відеофільмів про підприємливих
бізнесменів та можливості збагачення, наприклад, фільм «Стів Джобс. Втрачене
інтерв’ю» (2015), в якому легендарний засновник «Apple» розкриває не лише
секрети створення бізнесу, але і розповідає про свої успіхи.
Необхідно умовою професійної самореалiзацiї особистості ХХI століття є
не лише здобуття інформації та обсягу знань, а освоєння способів їх отримання,
осмислення і практичного застосування у роботі чи повсякденному житті.
Сучасна цивiлiзацiя, яку характеризують тенденції гуманізацiї i демократизації
суспільних відносин, швидкої зміни техніки i технологій, iнтелектуалiзацiї
виробничих процесів, передбачає необхiднiсть широкого використання ІКТ у
процесі навчання (Гуржій, Гуревич, & Кадемія, 2016, c. 16).
З огляду на це підвищенню мотивації студентів особливо сприятиме
використання сучасних комп’ютерних технологій, інтерактивних моделей
навчання, упровадження проблемних ситуацій, створення можливостей
апробації отриманих економічних знань у конкретних життєвих ситуаціях та на
виробництві.
Значний інтерес викликає наявна низка технологій в мережі, за
допомогою яких забезпечується інтерактивне спілкування між учасниками
освітнього процесу, обговорення різноманітних проблеми, створюються
інтелектуальні та творчі цінності, здійснюється обмін досвідом та інформацією
(Гуревич, & Кадемія, 2011, c. 304).
Пропонуємо звернути увагу на інтерактивні онлайн-сервіси – інструмент
мотивації навчальної діяльності студентів, зокрема у формуванні економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
обслуговування в коледжі. Інтерактивні онлайн-сервіси є новинкою, проте
доступні у використанні та здатні швидко мотивувати і підняти рівень
зацікавленості студентів. Викладач економічних дисциплін, маючи мінімальні
навички роботи з ІКТ, на якісному рівні може створити інтерактивні вправи для
пояснення чи закріплення матеріалу, для контролю знань. Рекомендуємо
використовувати LearningApps (http://learningapps.org) – сервіс, призначений
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для створення інтерактивних вправ із різних навчальних дисциплін; сервіс для
укладання дидактичних матеріалів (робочих листів, головоломок, вправ, карток
та ігор) WordLearner (http://www.wordlearner.com), що надається можливість
створювати групи, реєструвати студентів та вести статистику роботи їхньої
роботи; сервіс для створення інтерактивних дидактичних ігор для занять
ClassTools.NET (http://www.classtools.net), за допомогою якого достатньо
швидко можна створити свою дидактичну гру чи

навчальну діаграму,

використовуючи певні шаблони. Більшість таких ігор можна візуалізувати за
допомогою інтерактивної дошки.
Звертаємо увагу на безкоштовний онлайн-сервіс Kahoot, який зараз
набирає популярності та пропонує широкі можливості для різних форм
організації навчальної і методичної діяльності, дає змогу створювати
інтерактивні ігри. Такі ігрові форми роботи можуть бути застосовані у навчанні
для перевірки знань студентів. Участь в іграх економічного характеру,
створених за допомогою сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці студентів,
формує

економічну

компетентність,

підвищує

рівень

обізнаності

в

інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює критичне мислення, дає
можливості дистанційної участі в грі.
У додатках наводимо приклади інтерактивних заготовок, які розроблено з
допомогою навчальної платформи Kahoot (Додаток Н).
Під час викладання економічних дисциплін в коледжі у викладачів часто
виникають проблеми сприйняття студентами основних економічних явищ та
процесів, спостерігається небажання вивчати складний та, на їхню думку,
непотрібний у майбутній професійній діяльності предмет. Щоб подолати такі
проблеми, пропонуємо застосовувати інноваційні методи навчання, сумісні з
потребами, інтересами

та можливостями

своїх

студентів, при цьому

використовувати конусну інтеграцію навчальних дисциплін як засіб навчання,
який навчить майбутнього спеціаліста готельно-ресторанного обслуговування
сприймати отримані знання різнобічно та цілісно.
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Відповідно важливою педагогічною умовою є забезпечення конусного
інтегрування змісту навчальних економічних дисциплін у процесі формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного

сервісу

в

коледжі,

що

реалізується

через

професійну

спрямованість навчання економічних дисциплін на основі міжпредметних
зв’язків. При формуванні економічної компетентності майбутнього спеціаліста
сфери

гостинності

рекомендовано

проводити

інтегровані

заняття

із

використанням інтерактивних методів навчання, що посилюють розуміння
студентами міжпредметних зв’язків та практичність застосування економічних
знань у процесі здійснення майбутньої професійної діяльності, сприяють
закріпленню та узагальненню знань, формують образне комплексне сприйняття
навчального матеріалу та творчий підхід, мотивують до навчальної діяльності.
Пропонуємо інтегрований спецкурс «Моя економічна компетентність»,
який професійно орієнтований на формування у студентів економічної
компетентності, цілісного сприйняття економічного простору, економічної
освіченості, виховання економічної культури, розвиток аналітичного мислення
та вміння приймати обґрунтовані рішення, усвідомлення необхідності
мобільності знань та умінь, активізацію навчальної діяльності та підвищення її
ефективності, шляхом інтеграції. Інтеграція предметів навчального курсу
проявляється, коли між їх спільними навчальними дисциплінами встановлена
змістова відповідність та існує базова ідея, яка поєднує весь комплекс тем, що
вивчаються у межах предметів, що інтегруються. Крім того, зважаючи на те, що
володіння

англійською

мовою

для

сучасного

фахівця

готельного

та

ресторанного сервісу є необхідністю, що зумовлено потребами глобалізованого
ринку праці, а не перевагою, як раніше, рекомендуємо ключові слова до теми
дублювати англійською мовою. При організації такого навчального курсу
виникає потреба в координації діяльності педагогів, співвіднесенні матеріалу з
«родинними» предметами, визначенні чітких міжпредметних зв’язків.
Мета курсу –

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в освітньому процесі
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коледжу на основі забезпечення мотивації студентів до засвоєння та
використання у професійній діяльності економічних знань, реалізації конусного
інтегрування

змісту

навчальних

економічних

дисциплін,

інтенсивного

використання ігрових технологій та проблемного навчання.
Суть інтегрованого спецкурсу «Моя економічна компетентність» полягає
в тому, що навчальна програма укладена, виходячи з реальних зв’язків між
економічними явищами, процесами та поняттями, а також має практичне
професійне спрямування для майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу.
Програма спецкурсу призначена для збагачення змісту навчальних
програм з економічних дисциплін і орієнтована на формування в студентів
економічної компетентності, яка сприятиме розвитку обґрунтованої соціальної
позиції, готовності до ініціативи та самоосвіти, здатності адаптуватися до
складного суспільного життя, приймати складні економічні рішення та бути за
них відповідальними.
Інтегрований спецкурс «Моя економічна компетентність» призначений
для студентів навчальних закладів різних типів і форм власності.
З огляду на те, що модульний підхід у навчанні передбачає укрупнення
навчальних дисциплін і збільшення часу на практичну, індивідуальну та
самостійну роботу, то ми пропонуємо об’єднати окремі економічні дисципліни
(«Економіка підприємства», «Політекономія», «Основи маркетингу», «Основи
підприємницького успіху», «Основи бухгалтерського обліку») в єдиний курс
«Моя

економічна

загальнопрофесійної

компетентність»
підготовки.

і

віднести

Запропонований

його

до

циклу

спецкурс

може

використовуватися також як розширена вибіркова дисципліна, оскільки
зазначені дисципліни є переважно теоретичними курсами, у межах яких на
практичні роботи виділено лише по 2-5 годин. Відповідно якісне формування
економічної компетентності майбутнього молодшого спеціаліста готельного та
ресторанного сервісу в процесі вивчення лише теоретичного матеріалу
неможливе.
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Програма інтегрованого спецкурсу «Моя економічна компетентність»
(Додаток Л) включає тематичний план, перелік знань і вмінь, сформованих в
студентів, найменування і зміст тем, включаючи практикуми, список
літератури.
На жаль, в сучасному освітньому процесі цілісність сприйняття
навчального матеріалу нівелюється через суттєві відмінності між окремими
розділами програми та змістом викладання інших дисциплін. З огляду на це
знання, які здобувають студенти, недостатньо взаємопов’язані. Для подолання
цієї проблеми необхідне існування тісного взаємозв’язку на методичному рівні
між викладачами та методистами під час укладання навчальних програм та
календарно-тематичного планування.
Інтегроване навчання реалізується на лекціях, практичних заняттях,
конференціях, факультативах та ін. Інтегровані заняття можуть бути цілісні або
фрагментарні. Викликають інтерес бінарні заняття – різновиди інтегрованих
занять, які дають змогу органічно поєднати вивчення двох і більше дисциплін.
Використання у освітньому процесі коледжу інтегрованих технологій
сприятиме активній взаємодії студентів, формуванню у них цілісних знань,
навичок та умінь.
Основою реалізації авторської методики формування економічної
компетентності молодших спеціалістів ми обрали базову навчальну дисципліну
«Економіка підприємства», враховуючи її важливість для набуття теоретичних
знань і практичних умінь, що є ключовими у майбутній професійній діяльності.
Відповідно до навчальної програми цієї дисципліни було розроблено
методичний супровід до проведення лекційних, семінарських і практичних
занять з елементами інтерактивності, розроблено методичні рекомендації для
виконання самостійної роботи із забезпеченням реалізації визначених
педагогічних умов.
Запропонована нами методика – це поєднання економічного навчання
через тісну співпрацю студента із викладачем, інтеграцію навчальних
дисциплін та інтенсивне використання інноваційних методів навчання, що
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базується на результатах констатувального етапу дослідження у коледжах, що
готують молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу. З’ясовано,
що формуванню економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу сприяють інтерактивні інноваційні
технології навчання. Вони потребують певних коригувань та уточнень із
врахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності працівників сфери
гостинності. Основні прийоми та інструменти інтерактивного навчання активно
використовуються

у

професійних

навчальних

закладах,

забезпечують

взаємодію між педагогом та студентами, однак є необхідність окреслення
можливостей їх використання в освітньому процесі.
«Піраміда навчання», що є схематичним відображенням та унаочненням
результатів досліджень Національного тренінгового центру США, засвідчує,
що інтерактивне навчання сприяє різкому збільшенню обсягу засвоєння
матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття,
волю.

Рис. 2.4. Засвоєння матеріалу під час використання інтерактивних
технологій навчання *
Таку закономірність може простежити кожен викладач (Сисоєва, 2011,
c. 284). Інтерактивне навчання, на думку В. Ягупова (2000), є «сукупністю
прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на студентів, які,
порівняно з традиційними методами навчання, спрямовані на розвиток у них
творчого

самостійного

мислення,

активізацію

пізнавальної

діяльності,

формування творчих навичок і вмінь нестандартного розв’язання певних
*

Джерело: Сисоєва, 2011, c. 284
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професійних

проблем

та

вдосконалення

культури

професійного

спілкування» (с. 352).
На

основі

наведених

положень

узагальнимо

сутність

поняття

інтерактивного навчання в контексті формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування
як сукупність певних методів, педагогічних прийомів, форм та інструментів
навчання, ІКТ-технологій, що спрямовані на компетентнісно-орієнтоване
навчання майбутніх спеціалістів сфери гостинності та формування готовності
застосовувати здобуті знання у майбутніх професійній діяльності. Безумовно, у
процесі професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів необхідно
активно та якісно застосовувати інтерактивні методи навчання, зокрема, ІКТ,
проблемне навчання, ігрові технології тощо.
Загалом перспективи розвитку професійної освіти, удосконалення
професійної підготовки фахівців пов’язані з інтерактивними технологіями, які
сприяють підвищенню якості навчання та підготовки майбутніх фахівців.
Використання «проблемного навчання» дає можливість моделювати
процес майбутньої професійної діяльності студентів

з метою формування

умінь і навичок безпосередньо у ході освітнього процесу.
Проблемне навчання було засновано у 50-х роках XX століття,
ґрунтується на отриманні студентом певних знань та вмінь шляхом вирішення
теоретичних і практичних проблем, а не на передаванні готової інформації.
«Суттєвою характеристикою

такого навчання є дослідницька діяльність

студента, яка з’являється в певній ситуації і змушує його ставити проблемні
запитання, формулювати гіпотези та перевіряти їх під час розумових і
практичних дій» (Оконь, 1990). Висновки та відкриття студент робить
самостійно в умовах проблемних ситуацій, які спеціально організовані у
процесі

проблемного

навчання,

застосування

частково-пошукового

та

дослідницького методів навчання. Проблемне навчання (зокрема й ігрові
технології)

є

більш

структурованим,

студенти

мають

можливість

співпрацювати та навчатися один в одного із врахуванням професійної
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спрямованості навчальної дисципліни. Викладання спрямоване на залучення
студентів до здобуття безпосереднього досвіду, який тісно пов’язаний з
реальними професійними проблемами та життєвими ситуаціями. Викладач є
консультантом на уроці, що дає можливість студенту оцінювати навчальний
матеріал та проблемну ситуацію і робити узагальнення на свій розсуд
(University of California Davis, 2011). Студенти будуть більш мотивовані до
навчання, якщо матимуть особистий досвід вивчення теми, ніж при
традиційному розгляді теми або читанні підручників.
Існують різні підходи до визначення потенціалу проблемного навчання.
Так, М. Махмутов (1975) проблемне навчання трактує як «тип розвиваючого
навчання, в якому поєднуються систематична самостійна пошукова діяльність
студентів із засвоєнням ними готових висновків науки, де система методів,
побудована

з

урахуванням

принципу

проблемності;

процес

взаємодії

викладання і навчання орієнтований на формування світогляду студентів, їх
пізнавальної самостійності, стійких мотивів навчання і розумових (включаючи і
творчі) здібностей в ході засвоєння ними наукових понять і способів діяльності,
детермінованого системою проблемних ситуацій» (c. 67). Дещо відмінний
підхід до визначення проблемного навчання обґрунтовує Т. Ільїна, яка вважає,
що його не можна розглядати ні як метод навчання, ні як систему навчання,
оскільки саме проблемне навчання застосовується як складова інших методів.
Т. Ільїна та M. Скаткин (1977) називають його особливим підходом до
організації навчання та розвитку пізнавальної діяльності студентів.
Структура

проблемного

навчання

при

формуванні

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
обслуговування може бути відображена таким чином: проблемне питання –
ситуація з професійним економічним змістом, що потребує вирішення, –
гіпотеза – вирішення проблеми – аналіз та узагальнення. Тобто студенти
повинні усвідомити і виокремити суперечності у навчальному матеріалі,
самостійно сформулювати та перевірити гіпотезу, що пояснює проблему
шляхом наукового пошуку чи експерименту. Методами проблемного навчання
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економічних знань є: евристична бесіда, дослідницький метод, лабораторноекспериментальний, курсове та дипломне проектування, проблемне викладення
матеріалу. Значні можливості проблемного навчання на сучасному етапі
освітніх процесів зумовлені інтенсифікацією впровадження інформаційнокомунікаційних технологій.
Характерним для такого методу навчання є те, що знання й способи їх
набуття не даються у готовому вигляді. Матеріал задається як предмет пошуку.
І весь зміст навчання полягає у стимулюванні пошукової діяльності студента.
Тому дуже важливо дотримуватись диференційованого підходу в навчанні який
визначає ролі суб’єктів освітнього процесу (Пурышева, 1993. с. 2).
Переваги проблемного навчання полягають у розвитку розумових
здібностей студентів, стимулюванні зацікавленості до навчання, сприянні появи
мотивів та мотивації навчальної діяльності, у формуванні здатності до
узагальнень та аналізу різноманітних ситуацій, генерації креативності
студентів,

сприянні

формування

спроможності

особистості

вирішувати

можливі професійні або життєві ситуації. Недолік проблемного навчання
полягає в тому, що через складність матеріалу та недостатній рівень підготовки
студентів цей метод не завжди можна використати.
Проблемне навчання часто ґрунтується на знаходженні адекватної
відповіді на певне запитання. Характерно ознакою проблемного запитання є
прихована суперечність. Наприклад: «Чи варто брати ресторатору кредит на
купівлю обладнання для обслуговування клієнтів за типом «шведського столу»
чи ні»? Які претензії можна очікувати від проблемного відвідувача готелю? Чи
варто замовляти послуги рекламної агенції для просування ресторану на ринку
та залучення більшої кількості відвідувачів?» тощо. Запитання такого змісту
стимулюють

студентів

самостійно

аналізувати

суперечливу

ситуацію,

активізувати увагу, створюють можливість висловити неоднотипні відповіді.
Пропонуємо використовувати ігровий прийом «Коло ідей», коли
викладач економічних дисциплін, наприклад, при вивченні теми «Банкрутство
та санація ресторану» може поставити проблемне запитання: «Які ви бачите
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шляхи виходу підприємства HoReCa з кризової ситуації?». Студенти, розділені
на малі групи, повинні запропонувати свої ідеї виходу із кризової ситуації
підприємства, а пізніше обговорити їх і обрати найкращі варіанти.
Доцільним є застосування проблемного навчання, якщо проблемні
завдання спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів студентів та їх
практичне професійне чи повсякденне застосування у вирішення заданої
проблемної ситуації. Зміст навчального матеріалу економічних дисциплін
потрібно структурувати з урахуванням вимоги формування понять, знань та
навичок, дотичних до майбутньої професійної діяльності студентів сфери
готельного та ресторанного сервісу.
Наприклад, при вивченні дисципліни «Економіка підприємства», зокрема
теми практичного заняття «Організація виробництва і виробнича структура
підприємства», рекомендуємо запропонувати студентам на опрацювання
проблемну ситуацію щодо організації «шведського столу». Завдання можна
сформулювати так: 1) з’ясувати основні переваги та недоліки «шведського
столу», 2) як ресторатору не мати збитків та досягти певного рівня
рентабельності, 3) чи варто ресторатору використовувати «шведський стіл» для
збільшення доходів підприємства?» Можливі варіанти ситуації: клієнти,
ймовірно, будуть споживати їжі більше, ніж передбачено у технологічній карті;
клієнти будуть споживати більше одного виду їжі, ніж іншого; залишається
багато їжі після «шведського столу. Можливі варіанти для ресторатора: якщо
«шведський стіл» є збитковим, то варто переглянути стратегію ціноутворення,
застосовувати «двоставковий тариф», або виключити дорожчі продукти із
технологічної картки та замінити їх та більш дешеві, або переглянути обсяг
порцій приготування, або відмовитись від «шведського столу» як форми
організації харчування відвідувачів. Можлива реакція споживача: деякі клієнти
перестануть купувати «шведський стіл», деякі – ті, хто люблять багато їсти, все
ж оберуть «шведський стіл». Економічний зміст проблеми полягає в тому, що
клієнти продовжують споживати їжу, поки кожна додаткова порція більше не
надаватиме їм додаткового задоволення (гранична корисність споживання

142
продукту останньої споживаної одиниці-порції рівна нулю), рентабельність
підприємства в даній ситуації. Професійний зміст завдання для майбутнього
фахівця сфери готельного та ресторанного сервісу полягає в тому, як правильно
організувати харчування клієнтів за типом «шведського столу», враховуючи
багато можливих наслідків, економічних чинників та при цьому отримати
найвищий рівень рентабельності для підприємства і встановити обґрунтовану
ціну харчування.
Позитивний ефект спостерігається при використанні методу «мозкова
атака» (від англ. brain storming), коли викладач, записуючи проблемні
запитання на дошці, пропонує студентам висловлювати своє бачення та
обґрунтування ситуації. Студенти висловлюють свої ідеї, обмінюються
знаннями, щоб ефективно вирішити певну економічну проблему. Цей метод дає
можливість ширше розуміти проблему, вчить аргументувати власну позицію
щодо вирішення проблемної ситуації, спонукає до самостійного прийняття
рішень, навчає сприймати іншу точку зору.
Такий підхід є ефективний, сприяє активній мотивованій участі студентів
в освітньому процесі. На його основі доцільно спроектувати запропоновану
методику формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу. Малоефективність формування
готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності пов’язане з
недостатнім використанням активних ігрових методів навчання, особливо
аналізу різноманітних виробничих ситуацій та впровадження рольових ігор
(Тарасова, 2006).
Розглянемо більш детально можливості використання ігрових технологій
при викладанні економічних дисциплін майбутнім молодшим спеціалістам
готельного та ресторанного обслуговування. Провідна педагогічна практика
викладання економіки пропонує широке використання ігрових методик
навчання як ефективних форм активізації навчальної діяльності студентів у
процесі вивчення економічних дисциплін.
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Ми погоджуємося із думкою О. Аксьонової (1998), що для методики
викладання економічних дисциплін, зокрема для формування економічної
компетентності, дуже важливим є використання активних методів навчання
(рольові, управлінські та навчальні ігри, соціально-психологічні, педагогічні
тренінги – усе те, що забезпечує максимальну активність викладачів і
студентів).
Крім того, ігрові методи, як зазначає В. Ягупов (2002), сприяють
удосконаленню практичних умінь та навичок, їхньому застосуванню, творчому
використанню для розв’язання професійних і психолого-педагогічних проблем,
створенню умов для активного обміну досвідом. Під ігровими технологіями
навчання розуміється група методів, прийомів та засобів організації навчальної
діяльності у формі різноманітних педагогічних ігор (Рогинский, 1980, с. 21).
Саме тому ми пропонуємо ігрові технології навчання як одну із необхідних
педагогічних

умов

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування.
Варто приділяти увагу економічним іграм, у яких продуктивна діяльність
сприяє збагаченню студентів досвідом в оволодінні елементами творчої праці,
розвитку власної ініціативи, удосконаленню технологій виробничих процесів,
прийнятті економічно виправданих рішень, виробленню певних умінь і навичок
(Нісімчук, Падалка, & Шпак, 2000).
Ігрові технології навчання передбачають визначення мети, спрямованої
на засвоєння змісту освітнього процесу, мають пізнавальну та практичну
спрямованість,

сприяють

досягненню

позитивних

педагогічних

результатів (Гавронская, 2008). Погоджуємося із думкою В. Семенова (2005),
що ігрові технології навчання заглиблюють студентів у світ професійних
ситуацій, висувають перед ними виробничі проблеми та завдання, надають їм
можливість у процесі навчання краще оволодіти системою теоретичних знань,
закріплюють практичні навички, створюють позитивну атмосферу на занятті.
До основних структурних компонентів гри відносять: ігрову задумку
(визначення та усвідомлення мети), ігрові дії (вибір виду навчально-
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пізнавальної діяльності), дидактичні завдання (пізнавальний зміст), обладнання
(необхідні засоби інтелектуального, практичного або предметного характеру)
(Єльникова, 2012, c. 86).
Активні ігрові методики навчання включають ділові, управлінські ігри,
соціально-психологічні, педагогічні й інші тренінги, комп’ютерні ігри – все те,
що реалізує спільну активність педагога та студента – співпрацю. Звертаємо
увагу на такі ігрові методи навчання, як аналіз виробничих ситуацій, рольові
ігри (метод інсценування), мозкова атака, розрахунково-ситуаційні завдання,
ділове ігрове проектування тощо.
Рекомендуємо для ефективного впровадження ігрових технологій
навчання при формуванні економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу використовувати окремі
елементи цієї технології, а саме: ігрові моменти, ігрові ситуації, ігрові прийоми,
ігри-вправи, ігрові дискусії тощо.
Зазначимо, що окремі елементи ігрових технологій є менш тривалі в часі
(5-15 хвилин), ніж повноцінна дидактична гра, дозволяють швидше привернути
увагу студентів та активізувати їхню навчальну діяльність. Рекомендовані
елементи ігрові моменти були успішно використані в освітньому процесі
коледжів, що були визначені базами дослідження.
Так, при вивченні дисципліни «Економіка підприємства» на етапі
актуалізації опорних знань доцільно запропонувати студентам розв’язати
нескладні ребуси чи кросворди з економіки. Такі своєрідні ігри-вправи
сприяють запам’ятовуванню економічних термінів чи понять (додаток К).
Часто при вивченні економічних дисциплін студенти зустрічаються з
новими термінами, класифікаціями, принципами чи економічними законами.
Використання міні-ігор «Пазли» або «Економічні асоціації» (певна сукупність
слів, словосполучень, навчальних карток для визначення окремих економічних
термінів чи понять), ігрових ситуацій «Вгадай економічну формулу», «Так чи
ні», економічних диктантів, бліц-опитувань сприяє засвоєнню економічної
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термінології, полегшує сприйняття студентами нового навчального матеріалу
(Додаток К).
Як правило, студенти дуже позитивно реагують на такі методи навчання,
беруть активну участь в обговоренні, дискусіях, краще засвоюють навчальний
матеріал. Оцінюючи їхню активність, можна з легкістю визначити рівень
засвоєння окремого терміну, закону чи навіть теми.
На етапі перевірки знань студентів рекомендуємовикористовувати мініігри «Так чи Ні», «Знайди помилку», «Економічне лото» та ін. При проведенні
семінарських занять у процесі захисту проектів студентам також були
запропоновані окремі елементи ігрових технологій навчання (додаток К).
Поєднання змісту навчання та ігрової форми дозволяє стимулювати
невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом. Використовуючи
інтерактивні методики у формуванні економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів сфери гостинності, зокрема ігрові технології навчання,
викладачеві потрібно запропонувати студентам ігрові ситуації, які є професійно
зорієнтовані та можуть мати практичне застосування в реальній життєвій чи
професійній ситуації. Тобто, щоб активізувати навчальну діяльність та
викликати в студентів інтерес до навчання, слід використовувати лише
актуальні дані, які мають реальне практичне підґрунтя.
Згідно з вимогами Болонської конвенції особлива увага в освітньому
процесі має приділятися самостійній роботі студентів, яка актуалізує значення
конусного

інтегрування

навчальних

дисциплін

та

потребує

суттєвого

розширення навчальних можливостей студентів. Сьогодні існує багато
педагогічних технологій, які стимулюють самостійну роботу студентів.
Пропонуємо використовувати «веб-квест» – проблемні завдання з елементами
ділової гри, що створюються засобами інтернет-технологій та спрямовані на
розвиток аналітичного і творчого мислення студентів, активізацію їхньої
самостійної роботи. Для реалізації такої методики викладач має володіти
певним

рівнем

інформаційно-комунікаційної

компетентності.

Веб-квест
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поєднує в собі ідеї проектного методу та ігрових технологій (Кадемія, &
Шестопалюк, 2015, c. 12).
Для реалізації такого завдання слід використовувати «Освітній вебквест» – сайт в Інтернет, що присвячений певній темі та складається з кількох,
пов’язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші
ресурси Інтернету; може бути лише на економічну тематику чи мати
розгалужений міжпредметний зв’язок. Такий ігровий підхід, як правило,
використовують для роботи в малих групах студентів; також існують
індивідуальні

веб-квести.

Необхідною

умовою

проведення

заняття

з

використанням проектної технології веб-квесту є наявність в аудиторії певного
комп’ютерного обладнання, підключення до мережі Інтернет. Інша умова –
наявність комп’ютерів у студентів вдома, що дає змогу в домашніх умовах
працювати з навчальними матеріалами. Результати виконання веб-квесту
залежно від матеріалу, що вивчається, можуть бути представлені у вигляді
усного виступу, комп’ютерної презентації, буклетів, публікації робіт студентів
у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті). Зазначимо, що
таку технологію найбільш доречно використовувати при проведенні бінарних
занять з економічних дисциплін та інформаційних технологій.
Пропонуємо

провести

практичне

заняття

на

тему:

«Організація

виробництва та його структура» з дисципліни «Економіка підприємства» як
інтерактивне групове заняття у формі класичної ділової гри.
Порядок проведення гри:
1. Виберіть трьох-чотирьох студентів, щоб запустити уявний ресторан.
(решта студентів –клієнти).
2. Попросіть групу запропонувати низку пунктів для меню ресторану,
включаючи ціни. Також допускаються дитячі ціни. Переконайтеся, що існує
цілий ряд варіантів пунктів меню та цін. Було б достатньо близько 10
найменувань. Напишіть меню на дошці.
3. Попросіть кожного з клієнтів розділитися на групи залежно від того, чи
вони представляють особу, пару, родину чи іншу групу споживачів. Тоді всім
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споживачам варто визначитися, що вони будуть купувати відповідно до меню.
Студенти пишуть свої відповіді на дошці по групах.
4.

Тепер

завдання

студентам-рестораторам:

що

вони

можуть

запропонувати різним клієнтам і як будуть планувати цінову політику
підприємства, щоб усі клієнти за встановлену ціну отримали стільки, скільки
вони хочуть обрати в меню. Клієнти можуть замовити у меню окремі позиції
або «стандартний продукт – шведський стіл». Чи доцільно буде пропонувати
всім різні продукти та відповідно встановлювати різні ціни для різних груп
споживачів?
5. Тепер запитайте клієнтів, що вони будуть робити. Якщо хтось
представляє більше однієї людини, вони можуть сказати, що одна людина
купує окремі позиції з меню, а інші – беруть «стандартний продукт –
шведський стіл».
При

використанні

ігрових

технологій

навчання

рекомендуємо

використовувати різні засоби, які надають можливості замінювати дії
викладача автоматизованими діями студентів (Оконь, 1990). З-поміж них –
підручники та посібники, схеми та реальні предмети, інтерактивні дошки та
комп’ютери, обладнані належним чином навчальні кабінети, фільми та відео,
телекомунікаційні мережі тощо. Також доцільно використовувати такі засоби
навчання, як виробництво, реальні об’єкти здійснення професійної діяльності
майбутнього спеціаліста, споруди.
Для ефективного використання відео та фільмів, як засобів навчання,
викладач повинен дотримуватися теми, окреслити основні питання до
опрацювання, скеровувати процес обговорення у потрібному напрямі.
Особливий інтерес викликає прийом «відео за запитом», досліджений
американськими науковцями. Враховуючи величезний потенціал телебачення,
ІКТ,

державне

телебачення

Північно-західного

Огайо

запровадило

інноваційний проект розвитку партнерства з метою надання допомоги
викладачам

економічних

дисциплін.

Проект

складався

з

тематичних

відеороликів, які викладачі показували на заняттях. З метою перевірки
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засвоєного матеріалу після перегляду відеоматеріалів студентам запропонували
заповнити попередньо розроблені анкети. Одна із суттєвих переваг такого
методу полягала у можливості використання місцевих економічних новини, що
дає змогу викладачеві продемонструвати реальне застосування економічних
концепцій. Крім того, на наше переконання, такий інноваційний проект
розвитку партнерства сприяє взаємодії між бізнесовими, інформаційними
структурами та освітніми закладами, від чого економічна освіта може отримати
багато переваг.
До прикладу, при вивченні теми «Підприємство як суб’єкт господарської
діяльності» на практичному занятті можна запропонувати студентам до
перегляду відео про соціальне підприємництво (Соціальне підприємництво,
2012). Студенти мають змогу спостерігати ідею успішного бізнесу, організацію
соціального підприємництва на практиці. За допомогою такого навчального
інструменту навчання стає цікавим для студентів, доречним та відображає
практичне застосування економічних категорій.
Ігрові технології навчання при формуванні економічної компетентності
майбутніх спеціалістів сфери HoReCa суттєво розширюють потенційні
можливості студентів та збагачують педагогічний досвід викладача.
Таким чином, ігрові технології навчання при викладанні економічних
дисциплін в коледжі (ігрові прийоми, ігрові ситуації, міні-ігри) дають змогу
моделювати виробничі ситуації, наближають освітній процес до реальної
майбутньої професійної діяльності, трансформують традиційне навчання у
мотивовану

та

бажану

навчальну

діяльність,

сприяють

ефективному

формуванню економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу.
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах» самостійна робота студентів є основним засобом
засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових
навчальних занять (Про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, 1993). Згідно з даними ЮНЕСКО в процесі викладання студентами
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засвоюється 15 % інформації на слух, наочно та на слух – 65 %. За умови
самостійного опрацювання матеріалу засвоюється не менше 90 % інформації
(Драч, 2004, с. 86). З огляду на це викладачі повинні приділяти значну увагу
організації самостійної роботи студентів.
При

вивченні

економічних дисциплін

в коледжах, які

готують

спеціалістів за спеціальностями 5.140140101 «Готельне обслуговування» та
5.140140102 «Ресторанне обслуговування», особливе значення для активізації
самостійної роботи має метод навчального проектування. Метод проектів, на
думку

Г. Ковальчук

(2003),

«сприяє

формуванню

в

студентів

умінь

використовувати різноманітні джерела інформації для розв’язання проблеми,
спільно працювати в групі, представляти й аргументувати власні пропозиції
щодо виконання завдань, використовувати знання з інших предметів,
застосовувати теоретичні знання на практиці. Важливою перевагою методу
проектів поряд з іншими активними методами є можливість розвитку творчих
здібностей студентів» (с. 242 ).
Необхідно зазначити, що зростання ролі самостійної роботи студентів
коледжу повинно призвести не лише до збільшення її обсягів, а й до
трансформації взаємовідносин між викладачем та студентом на рівноправних
засадах, що сприятиме формуванню у студентів самостійності в організації та
плануванні свого навчання, а згодом – і у здійсненні професійної діяльності.
Ефективність навчальної діяльності студентів безпосередньо залежить від
правильної організації самостійної роботи, оскільки найвищий ступінь пізнання
забезпечується завдяки ініціативі, власному досвіду та самостійному пошуку.
Безумовно, значна роль у формуванні економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного обслуговування
належить практичній підготовці, яка розкриває їхні пізнавальні здібності,
формує усвідомлення реального зв’язку теорії з практикою, економічні уміння
та навички, необхідні для подальшої професійної діяльності при прийнятті
економічно обґрунтованих рішень, впливає на закріплення і конкретизацію
знань. Метою практичних занять з економічних дисциплін молодших
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спеціалістів сфери гостинності є розширення уявлень майбутніх фахівців про
основні економічні закони та процеси, що діють в галузі HoReCa, глибоке
проникнення в їхню суть, формування здатності виявляти проблему, формувати
зв’язки та складати стратегічне планування діяльності ресторації, готелю чи
цілого виробничого готельно-ресторанного комплексу. Зважаючи на це,
практичні заняття з курсу «Економіка підприємств» рекомендуємо проводити у
формі ділової гри. Використання ділових, рольових ігор у процесі формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів, що навчаються
за спеціальностями 5.140140101 «Готельне обслуговування» та 5.140140102
«Ресторанне

обслуговування»,

сприяє

формуванню

практичних

умінь

комунікації, навчанню в дії, а також відпрацьовуванню навичок прийняття
економічних

рішень

та

розвитку

професійних

навичок

студентів

в

економічному контексті.
Майстер ресторанного обслуговування – фахівець, який може самостійно
управляти будь-якими процесами у ресторані, кафе, барі. Молодший спеціаліст
досліджуваної сфери може виконувати обов’язки керівника структурних
підрозділів в закладах ресторанного господарства, організатора з проведення
святкових

заходів,

відпочинку

і

дозвілля

населення,

адміністратора

торговельного залу, консультанта з питань організації обслуговування
населення в ресторанному господарстві, менеджера з реклами і надання послуг
споживачам, метрдотеля.
Безумовно, що майбутні молодші спеціалісти сфери HoReCa повинні
знати: теорію і практику господарювання на рівні підприємства, формування і
використання виробничого потенціалу готельно-ресторанного підприємства,
взаємодію всіх видів ресурсів, їх ефективне, раціональне та економне
використання, шляхи зниження витрат та методи збільшення прибутку,
організацію і ефективність господарської та інших видів діяльності та вміти:
творчо підходити до підготовки і прийняття управлінських рішень, самостійно
їх приймати, обґрунтовувати структуру і напрями діяльності підприємства,
розробляти плани його розвитку, аналізувати і узагальнювати результати
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виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності, пропонувати
ефективні заходи господарювання і контролювати їх здійснення при зміні
ситуації у ринковому середовищі, визначати стратегію розвитку підприємства.
Таким чином, запропонована методика реалізує визначені педагогічні
умови

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в професійному коледжі.
Критерії і показники сформованості економічної компетентності майбутніх
спеціалістів сфери HoReCa описано в підрозділі 3.1.
Висновки до другого розділу
Аналіз

результатів

наукових

досліджень

дозволив

визначити

та

обґрунтувати педагогічні умови формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
професійному

коледжі,

а

саме:

мотивація

студентів

до

оволодіння

економічними знаннями та використання їх у професійній діяльності; реалізація
конусного інтегрування змісту навчання економічних дисциплін; використання
методів проблемного навчання; впровадження ігрових технологій навчання.
Для

цілісного

уявлення

про

процес

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в професійному коледжі розроблено модель, яка охоплює такі блоки:
цільовий, суб’єктний, змістово-процесуальний, результативний. У моделі
відображено зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на реалізацію
завдань щодо формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Реалізація поставлених завдань забезпечується науковими підходами
(компетентнісним, системним, діяльнісним, андрагогічним, професіографічним,
акмеологічним, культурологічним) з урахуванням загальнодидактичних та
специфічних принципів, які скеровують процес формування економічної
компетентності молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу на
реалізацію педагогічних й професійних цілей. У моделі знайшли відображення
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критерії, показники та рівні сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Методика формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному коледжі
передбачає

реалізацію

визначених

педагогічних

умов,

впровадження

інтегрованого спецкурсу «Моя економічна компетентність»,

реалізацію

конусного інтегрування змісту навчального матеріалу, використання ігрових
методів навчання (Web-квест, онлайн-сервіси Kahoot, економічні ігри-вправи
«Економічний бій», економічна гра «Презентація франшизи готельноресторанного комплексу для потенційного інвестора», міні-ігри, ігрові ситуації
«Економічна формула» та інші ігрові прийоми), проблемних виробничих і
життєвих ситуацій («Цікава економічна статистика та факти», «Шведський
стіл», створення «ситуації успіху», відео за запитом, інтерактивні онлайнсервіси, сугестія, «комунікативна атака» та ін.).
Результати дослідження, відображені у другому розділі, викладено в
публікаціях автора (Богоніс, 2017b; Богоніс, 2017e; Богоніс, 2017g; Богоніс,
2017h; Богоніс, 2017i; Богоніс, 2017j; Богоніс, 2017l; Богоніс, 2017p; Bogonis,
2017).
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДНИЦЬКО-ЕКПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ
В КОЛЕДЖІ
У третьому розділі визначено критерії та рівні сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу, здійснено діагностику та опис дослідницько-експериментальної роботи
на констатувальному і формувальному етапах педагогічного експерименту.
Здійснено

статистичний

аналіз

отриманих

результатів

педагогічного

експерименту. Доведено, що педагогічні умови мають позитивний вплив на
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу у коледжі.
3.1. Критерії та показники оцінювання рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу
У контексті теоретичного та методичного пошуку шляхів розв’язання
завдань, спрямованих на підвищення рівня сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу у коледжах, важливим є розроблення критеріально-діагностичного
апарату встановлення ступеня досягнення бажаних результатів на основі
впровадження обґрунтованих наукових результатів: педагогічних умов, моделі
та методики формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у коледжах.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що на сьогодні не існує
загальноприйнятих критеріїв для оцінювання рівнів сформованості різних видів
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компетентності майбутніх фахівців. Відтак, науковці визначають критеріальнодіагностичний апарат оцінювання конкретних явищ чи процесів відповідно до
специфіки об’єкта виміру, структури досліджуваного явища та середовища,
обставин, які обумовлюють результат, керуючись єдиним етимологічним
розумінням поняття «критерій» (criterion (від грец.) – засіб судження, мірило).
У контексті досліджень з проблем професійної освіти

критерії

оцінювання орієнтовані на зіставлення вхідного рівня компетенції майбутніх
спеціалістів до навчання за певною методикою з вихідним рівнем компетенції
до професійної діяльності (Гончаренко, Зязюн, Ничкало, & Дубинчук, 2000,
с. 154).
Огляд словникової літератури та вивчення підходів учених до розуміння
поняття «критерій» дає змогу виокремити окремі визначення, які слугуватимуть
основою

для

уточнення

критеріїв

та

показників

оцінювання

рівнів

сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу.
Так, у словнику професійної освіти поняття «критерій» визначається як
засіб вимірювання, ознака, на основі якої проводиться визначення або
класифікація чого-небудь, мірило оцінки (Гончаренко, Зязюн, Ничкало, &
Дубинчук, 2000, с. 154). У тлумачному словнику української мови термін
«критерій» представлено як «підстава для оцінки або класифікації чогось»
(Яременко,

& Сліпушко,

2006,

с. 211).

У

філософській

енциклопедії

«критерій» – засіб, інструмент оцінки, а не сама оцінка (Ильичев, Федосеев,
Королев, & Панов, 1983); у словнику термінів загальної й соціальної
педагогіки – необхідна і достатня умова вияву певного явища чи процесу;
істотна, відмітна ознака як підстава для оцінки, визначення або класифікації
(Воронин, 2006, с. 45). У дисертаційних дослідженнях з педагогіки знаходимо
розуміння дефініції «критерій» як ознаки, що є основою для оцінки, може бути
розбита на показники діяльності, теоретично розроблені показники рівня
сформованості якості особистості, з якими порівнюються досягнуті результати
(Белкин, & Ткачев, 2005, с. 6). Водночас учені розширюють сутність поняття
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«критерій» відповідно до специфіки наукового пошуку. Зокрема І. Волощук
(2009) та Т. Поясок (2009) розглядають критерії як якість, особливість, ознаку
об’єкта, що вивчається і дає змогу зробити висновок про стан і рівень її
сформованості та розвитку.
Як стверджує Л. Сушенцева (2012), для визначення рівня сформованості
якості,

властивості,

ознаки

об’єкта

відповідно

визначеного

критерію

виокремлюються показники, що мають кількісну і якісну характеристики
(с. 216). У педагогічних дослідженнях інколи критерії ототожнюють з
показниками. Однак у контексті оцінювання рівнів сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу нам імпонує трактування цього поняття А. Галімовим (2004), який
розглядає дефініцію «критерій» як найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі
якої здійснюють оцінку, порівняння реальних педагогічних явищ, при цьому
ступінь вияву, якісна спрямованість, визначеність критерію виражається у
конкретних показниках (с. 92).
С. Кравець (2014) розуміє поняття «критерій» за своїм обсягом ширше,
ніж поняття «показник»: показник є складовою критерію, відноситься до
якісної або кількісної характеристики сформованості певного явища, якості,
властивості, тобто свідчить про ступінь сформованості того чи іншого критерію
(с. 116).
У нашому дослідженні за основу у визначенні критеріїв сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу нами взято твердження Л. Тархан (2008), яка вважає, що
критеріями повинні виступати провідні елементи структури досліджуваного
явища, які характеризують найбільш суттєві й необхідні прояви в діяльності,
дають змогу оцінити наявність кожного компонента досліджуваної якості й за
отриманими результатами зробити висновок про її сформованість, простежити
динаміку змін, розвиток на різних етапах освітнього процесу й професійної
діяльності.
Щодо розуміння показників ми погоджуємось із міркуваннями науковців
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щодо кількості показників, яка має бути зведеною до мінімуму з метою
спрощення процедури оцінювання. Це зумовлено однією з найбільш важливих
вимог – показники мають бути зрозумілими, конкретними, доступними для
вимірювання. Крім того, кожен з показників повинен бути достатньо містким та
відображати основні напрями діяльності.
Варто зазначити, що при уточненні критеріїв ми враховували узагальнені
вимоги науковців щодо їх вибору: інформативність, об’єктивність, валідність,
нейтральність,
однозначність

можливість
(критерії

якісного

повинні

опису

розумітися

(О. Савченко,
і

2012,

трактуватися

в

с. 6);
рамках

дослідження однозначно); адекватність (критерії повинні відповідати явищу,
що характеризується); обґрунтованість (критерії мають надавати можливість
розмежовувати рівні); прогностичність (критерії покликані визначати відносну
стійкість кожного рівня); надійність (незначні зміни оцінки в часі)
(Т. Давиденко, 1995). Критерії мають відображати основні закономірності
становлення особистості; за їх допомогою повинні встановлюватися зв’язки
між усіма компонентами досліджуваного явища. Вони повинні розкриватися
через ряд показників, за проявом яких можна судити про більшу чи меншу міру
вираженості даного критерію;

критерії повинні відображати динаміку

вимірюваної якості в часі та просторі; якісні показники повинні виступати в
єдності з кількісними (Терещук, & Сидоренко, 2010). «Водночас критерії не
повинні мати вузькопрофесійний характер, а мають бути адекватними
досліджуваному феномену...» (Л. Сушенцева, 2012, с. 217).
Враховуючи

означені

вимоги,

а

також

компонентну

структуру

економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу, обґрунтовану попередньо, ми уточнюємо, що критеріями
оцінювання рівнів сформованості економічної компетентності є: мотиваційноособистісний,

когнітивно-пізнавальний,

діяльнісно-рефлексивний.

Змістоутворюючі категорії компонентів економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу розширюють їх
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значення й у конкретизованому вигляді можуть виступати показниками
оцінювання рівня сформованості кожного із визначених критеріїв.
Критерії та відповідні їм показники є основою встановлення рівнів, які
становлять механізми переведення якісних показників у кількісні й дають змогу
оцінити ступінь сформованості досліджуваного явища за кожним критерієм з
наступним узагальненням середньостатистичних величин для визначення
сформованості певного явища.
У педагогічних дослідженнях не існує загальноприйнятої класифікації
рівнів володіння будь-чим, що й породжує вільність авторів у встановленні
класифікацій рівнів.
Поняття «рівень» відображає діалектичний характер процесу розвитку,
що дозволяє різнобічно зрозуміти предмет дослідження, всі його властивості,
зв’язки й відносини. Це поняття застосовується для відображення послідовності
змін, де наступні сходинки стану предмету представляють собою більш великі
за ступенем організації порівняно з однією чи декількома попередніми
сходинками (Безрученков, & Щука, 2013). Встановлюючи рівні оцінювання
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного

сервісу,

ми

припускаємо,

що

мотиваційно-особистісний,

когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-рефлексивний критерії є рівнозначними
при

оцінюванні

уможливлює

рівнів

оцінювання

сформованості
загального

досліджуваного

стану

феномену,

сформованості

що

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу на основі зведення кількісних даних за окремими критеріями,
показниками і рівнями.
Таким чином, ми визначаємо чотири рівні сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу, а саме: низький, середній, достатній та високий. Низький і високий
рівні характеризують крайні межі вираження досліджуваного явища, а середній
і достатній рівні – проміжні показники означених вище критеріїв.
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Критеріальну структуру оцінювання рівнів сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу відображено на рис. 3.1.

Критерії сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу

Мотиваційноособистісний

Діяльніснорефлексивний

Когнітивнопізнавальний

Показники критеріїв сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу

- економічні знання;
- інноваційне економічне
мислення;
- комунікація.

- професійні

мотиви;
- економічна культура;
- відповідальність.

СЕРЕДНІЙ

НИЗЬКИЙ

- підприємницька
компетентність;
-професійна мобільність;
- конкурентоздатність.

ДОСТАТНІЙ

ВИСОКИЙ

Рівні сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу

Рис. 3.1. Критеріальна структура оцінювання рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу у коледжах*
Визначені критерії та відповідні їм показники функціонально спрямовані
на оцінювання індивідуальних якостей (показників) об’єктів виміру, якими у
нашому

дослідженні

є

майбутні

молодші

спеціалісти

готельного

та

ресторанного сервісу у коледжах.
Порівняльна функція критеріїв полягає у відслідковуванні змін, динаміки
у рівнях сформованості економічної компетентності студентів, що зумовлені
впровадженням у процес професійної підготовки у коледжах теоретично
*

Джерело: розроблено автором.
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обґрунтованих наукових результатів: педагогічних умов, моделі й методики їх
реалізації.
Для практичного застосування критеріїв і показників оцінювання рівнів
сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу у площині наукового пошуку необхідно
схарактеризувати їх прояви на кожному рівні відповідно.
Отже, проявами мотиваційно-особистісного критерію є: зовнішня та
внутрішня мотивації, що є професійно спрямованою та сприяє формуванню
стійких ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця сфери HoReCa щодо
використання економічної компетентності в подальшій професійній діяльності;
рівень економічної культури майбутнього молодшого спеціаліста готельного та
ресторанного сервісу та здатність створювати сприятливе робоче середовище у
соціально-економічних умовах розвитку сфери послуг; повага до загальної
культури майбутньої професійної діяльності; рівень відповідальності за
економічно доцільні вчинки у майбутній професійній діяльності, що
проявляється моделями поведінки відповідно до соціальних вимог, очікувань,
прийнятих у сфері HoReCa. Показниками цього критерію виступають:
професійні мотиви; економічна культура; відповідальність.
Характеристику

рівнів

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за
мотиваційно-особистісним критерієм представлено у табл. 3.1 (Додаток Ґ.1).
Когнітивно-пізнавальний критерій охоплює актуальні й перспективні
економічні знання, необхідні для безперервного розвитку економічного
мислення, економічної культури майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу; сукупність уявлень, понять, суджень, теорій, ідей, їх
інноваційно-творче переосмислення, генерування та реалізація оригінальних
ідей, створення проектів у контексті прийняття економічно доцільних рішень
щодо

розв’язання

завдань

професійно-економічного

характеру;

рівень

конструктивної вільної комунікації, що забезпечує взаємозв’язок суб’єктів з
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метою передавання інформації, узгодження дій, здійснення спільної діяльності
на основі принципу партнерства й співробітництва.
Когнітивно-пізнавальний критерій визначається такими показниками:
економічні

знання,

інноваційно-творче

економічне

мислення,

вільна

комунікація.
Рівні сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за когнітивно-пізнавальним
критерієм охарактеризовані у табл. 3.2 (Додаток Ґ.2).
Діяльнісно-рефлексивний

критерій

характеризує

вміння

студентів

мобілізувати економічні знання, уміння й навички, особистісні якості й на
основі інноваційно-творчого їх перетворення в дії забезпечує спроможність
планувати та організовувати підприємницьку діяльність у сфері HoReCa;
здатність бути професійно мобільним майбутнім фахівцем, забезпечуючи
власний розвиток, успішне переміщення без якісної зміни професії й
кваліфікації й адаптацію в змінюваних умовах праці з постійно зростаючими
вимогами до якості обслуговування у сфері HoReCa; рівень сформованості
конкурентоздатності фахівця сфери HoReCa, що проявляється умінням якісно й
адекватно виконувати професійно-економічні функцій, аналізувати результати
власної діяльності й на рефлексивній основі розвивати свої можливості та
коригувати

поведінку

з

метою

самореалізації

і

сприяння

розвитку

конкурентоспроможного професійного середовища.
Зазначений критерій реалізується через такі показники: підприємницька
компетентність, професійна мобільність, конкурентоздатність.
Узагальнений зміст діяльнісно-рефлексивного критерію за рівнями
сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу представлено у табл. 3.3 (Додаток Ґ.3).
Для виконання завдань педагогічного експерименту щодо визначення
наявного

стану

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу на констатувальному
етапі та порівняння результатів формувального етапу експерименту за
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мотиваційно-особистісним,

когнітивно-пізнавальним

та

діяльнісно-

рефлексивним критеріями необхідно здійснити добір діагностичних методів
для конкретних показників.
При цьому ми зазначимо, що визначені нами показники піддаються
діагностуванню за методиками, опитувальниками, анкетами, що адаптовані у
психолого-педагогічній практиці, а також на основі авторських анкет та
виконання

студентами

тестових

завдань

із

дисципліни

«Економіка

підприємства».
У табл. 3.4 (Додаток Д)

представлено критеріально-діагностичний

апарат оцінювання рівнів сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжах.
Таким чином, добір критеріально-діагностичного апарату оцінювання
рівнів сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у коледжах забезпечує
можливість визначити реальний стан сформованості досліджуваного явища;
прослідкувати динаміку формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у коледжах, виявити
відсутні

або

слабо

сформовані

показники

мотиваційно-особистісного,

когнітивно-пізнавального, діяльнісно-рефлексивного критеріїв та обґрунтувати
й впровадити методику ефективної реалізації педагогічних умов, спрямовану на
підвищення показників розвитку досліджуваного феномену.
3.2. Організація й методика проведення констатувального етапу
педагогічного експерименту
Інноваційні процеси в суспільстві спричиняють принципові зміни у
процесі

підготовки

майбутніх

молодших

спеціалістів

готельного

та

ресторанного сервісу в професійному коледжі та спонукають до врахування
інновацій у формуванні їх економічної компетентності. Будь-яке педагогічне
нововведення,

впроваджене

на

практиці,

має

досліджуватись

в

ході
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експериментальної перевірки та апробації. Це створює необхідну основу для
доведення його достовірності у межах дисертаційного дослідження.
Експериментальна робота була спланована і проведена з урахуванням
ключових положень запропонованої нами методики формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу. У зв’язку з цим педагогічний експеримент був спрямований на
експертну оцінку основних теоретичних положень дисертаційного дослідження
та перевірку ефективності педагогічних умов формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу.
У теоретичній частині дисертаційного дослідження на основі вивчення
теоретичних і методологічних засад формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, розгляду
її структури було визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування
економічної компетентності, які відповідно до гіпотези дослідження й
визначають ефективність її формування.
Метою

педагогічного

експерименту

була

перевірка

ефективності

визначених педагогічних умов формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
професійному коледжі. Погоджуємося з думкою про те, що гіпотеза має
задовольняти вимоги чіткості і послідовності, базуватись на теоретичних
засадах досліджуваного педагогічного явища, пропонувати просте пояснення
цього явища та бути перевіреною на практиці. Експериментальне дослідження
вважаємо дієвим та об’єктивним способом підтвердження справедливості
визначеної гіпотези (Новиков, 2004).
Поняття «педагогічний експеримент» розглядаємо як спеціальне внесення
до педагогічного процесу принципово важливих змін згідно із завданнями
дослідження й гіпотезою; таку організацію процесу наукового пошуку, яка б
відображала зв’язки між досліджуваними явищами без порушень цілісності.
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Проведення експериментального дослідження вимагало обґрунтування
гіпотези, складання та дотримання детального плану проведення експерименту,
точної фіксації результатів, їх аналізу та формулювання кінцевих висновків
експериментальної роботи.
Методи визначення рівня сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу для
контрольної та експериментальної груп були однаковими, оскільки неможливо
зіставляти рівень сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу експериментальної
та контрольної груп, пропонуючи їм завдання різної складності.
Теоретичний аспект дослідження дозволив виявити ступінь розроблення
проблеми формування економічної компетентності у працях вітчизняних та
зарубіжних науковців та педагогів-практиків; розкрити значення формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в освітньому процесі коледжу; теоретично обґрунтувати
модель

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу; визначити критерії, показники
та рівні сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу; розкрити особливості
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу в освітньому процесі коледжу; визначити
способи

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі під час вивчення
фундаментальних
дисциплін,

економічних

орієнтованого

на

дисциплін;

розкрити

формування

зміст

економічної

економічних

компетентності

майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
освітньому процесі коледжу; визначити наявність чи відсутність сформованих
якостей

економічної

компетентності

майбутніх

молодших

спеціалістів

готельного та ресторанного сервісу; перевірити ефективність визначених
педагогічних

умов

формування

економічної

компетентності

майбутніх

164
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі й
узагальнити результати педагогічного експерименту.
Встановлення мети та постановка гіпотези дослідження визначили
загальну послідовність проведення педагогічного експерименту.
В експериментальному дослідженні визначається рівень сформованості
економічної компетентності одних й тих же студентів через певний проміжок
часу, що дало можливість порівняти динаміку відповідних показників критеріїв
та надало змогу здійснити порівняння одержаних результатів констатувального
та формувального етапів педагогічного експерименту.
Упровадження визначених педагогічних умов, методики та моделі
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу ми пов’язуємо не лише з організаційною,
але й зі змістовою функцією діяльності, оскільки через навчально-пізнавальну
діяльність можна здійснити певний вплив та змінити досліджуваної якості
майбутніх фахівців. У процесі педагогічного експерименту було використано
сукупність методів та процедур збору даних, їх обробки, інтерпретації, аналізу,
реалізації формувального педагогічного впливу, встановлення надійності та
валідності висновків, а також застосування результатів у педагогічній практиці.
Процедура педагогічного дослідження полягала у виявленні та фіксації
послідовності кроків у процесі використання діагностичного інструментарію
(спостереження, анкети, бесіди, інтерв’ю, тести) в кожній із досліджуваних
груп студентів. Використання комплексного педагогічного експерименту
формування досліджуваного явища дало можливість реалізувати визначені
педагогічні

умови,

методику

та

модель

формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу і визначити ефективність розроблених педагогічних умов.
Визначення

відповідності

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу вимогам сучасного
суспільства та ринку праці сприяли окресленню завдань та напрямів
експериментальної роботи. Отже, головне завдання експериментального етапу
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дослідження полягало у визначенні складових економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу та
факторів, що впливають на її формування при вивченні економічних дисциплін.
Оцінюванню педагогічних явищ та процесів передувало їх ґрунтовне
вивчення. З метою забезпечення об’єктивного оцінювання досліджуваного
явища було розроблено методику дослідження, що складалася з комплексу
взаємопов’язаних методів:
–

теоретичного аналізу (сутнісно-логічного, порівняльного), синтезу,

абстрагування й узагальнення, які сприяли комплексному вивченню та аналізу
поглядів різних науковців, що знайшли відображення при розгляді теоретичних
аспектів проблеми дослідження та осмисленні практичного досвіду формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу;
–

системно-структурного, який дозволив розглянути досліджувані

явища у взаємозв’язку та цілісній єдності різних складових;
–

педагогічного

проектування,

застосовуваного

при

розробленні

педагогічної моделі формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу;
–

емпіричних (педагогічного моніторингу, спостереження, анкетування,

тестування),

які

використовувалися

для

діагностики

й

аналізу стану

досліджуваного явища.
Розроблена методика дослідження зумовила необхідність проведення
педагогічного експерименту в природних умовах та визначення критеріїв,
згідно з якими передбачалося оцінювання рівня сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу.
Педагогічний експеримент здійснювався упродовж 2013 – 2017 років і
охоплював три етапи: підготовчий, констатувальний та формувальний.
На першому етапі (2013 – 2014 рр.) здійснено теоретичний аналіз
досліджуваної проблеми; визначено теоретичні засади дослідження, об’єкт,
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предмет, мету, сформульовано гіпотезу і завдання дослідження; розроблено
програму дослідження.
На другому етапі (2014 – 2015 рр.) теоретично обґрунтовано педагогічні
умови

формування

спеціалістів

економічної

готельного

та

компетентності

ресторанного

майбутніх

сервісу;

молодших

розроблено

модель

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу; проведено констатувальний експеримент, у
ході якого на основі визначених критеріїв та їх показників з’ясовано рівні
сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу.
На

третьому

етапі

(2015 – 2017 рр.)

проведено

формувальний

педагогічний експеримент, мета якого полягала в перевірці ефективності
визначених педагогічних умов формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу;
оброблялися та порівнювалися експериментальні дані з метою з’ясування
динаміки

рівнів

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Основними

завданнями

констатувального

етапу

педагогічного

експерименту нами визначено:
1. Сформувати

вибірку

серед

майбутніх

молодших

спеціалістів

готельного та ресторанного сервісу, які будуть брати участь в експерименті.
2. Визначити контрольну і експериментальну групи на відповідних базах
дослідження.
3. Визначити критерії сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
4. Проаналізувати стан сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за
визначеними критеріями, показниками та рівнями.
5. Підготувати емпіричний матеріал для проведення формувального етапу
експерименту.
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На констатувальному етапі педагогічного експерименту було здійснено
аналіз

проблеми

педагогічній

формування

літературі,

економічної

виявлення

компетентності

в

сформованості

економічної

стану

науково-

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в освітньому процесі коледжів; визначено критерії сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу (мотиваційно-особистісний, когнітивно-пізнавальний,
діяльнісно-рефлексивний), показники та рівні їх сформованості в межах
чотирьохрівневої шкали (низький, середній, достатній, високий).
З метою забезпечення якісного проведення експериментальної роботи на
всіх етапах дослідження ми завчасно ознайомлювали учасників експерименту з
його

програмою

і

проводили

відповідний

інструктаж.

На

початку

експериментальної роботи було проведено опитування учнів та студентів
професійно-технічних навчальних закладів, які готують кваліфікованих
робітників і молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу. Нас
цікавило розуміння учнями і студентами сутності економічної компетентності
фахівця та їх ставлення до необхідності її формування (Додаток Й). Всього
опитуванням було охоплено 1300 осіб.
Репрезентативність вибірки забезпечується в тому випадку, якщо її обсяг
становить не менше 10 % від генеральної сукупності (Новиков, 2004). Оскільки
ми не проводили спеціального відбору студентів, тому дотримувалися
обов’язкової вимоги, що кожна одиниця генеральної сукупності повинна мати
рівну ймовірність бути обраною у складі вибірки.
Важливим моментом було забезпечити репрезентативність вибірки, тому,
крім добровільної участі студентів, що навчалися за спеціальностями «Готельне
обслуговування» та

«Ресторанне обслуговування» у експерименті, ми

враховували ще профіль навчального закладу та особливості реалізації
освітнього процесу.
Для здійснення дослідно-експериментальної роботи ми розрахували
вибіркову сукупність об’єктів дослідження за формулою:
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n = N / (0,0025 N + 1),

(3.1.)

де, n – вибіркова сукупність;
N – генеральна сукупність.
Як показали розрахунки, для одержання репрезентативної вибірки, що
забезпечує достовірність результатів дослідження, до експерименту необхідно
було залучити 364 особи.
До експерименту були залучені студенти Львівського професійного
коледжу

готельно-туристичного

та

ресторанного

сервісу,

Львівського

державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного
університету харчових технологій, ДПТНЗ «Бориспільського професійного
ліцею», Дніпровського регіонального центру професійно-технічної освіти,
Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.
Формування контингенту студентів для експериментальної роботи було
здійснено методом випадкового відбору зі складу обраної генеральної
сукупності. В якості основних параметрів генеральної сукупності нами були
обрані: рівень загальної освіти, спеціалізація, успішність.
У результаті педагогічного експерименту необхідно було довести, що
сформованість економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу змінилася. Але цього недостатньо, щоб
говорити про те, що зміни в досліджуваному об’єкті відбулися в результаті
відповідного впливу.
Для того, щоб твердження було обґрунтованим, ми взяли об’єкт,
аналогічний досліджуваному, і спостерігали, які зміни будуть відбуватися в
ньому без здійснення зовнішніх впливів. Тому майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, які були залучені до
експерименту, ми довільно поділили на дві групи: одну групу студентів
визначили як експериментальну ЕГ – 181 особа (вони навчалися за
запропонованою методикою), а другу – як контрольну КГ – 183 особи (вони
навчалися за традиційною методикою).
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З метою виявлення думки викладачів щодо сутності економічної
компетентності та необхідності її формування у майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу нами було проведено
анкетування (Додаток К). До анкетування було залучено 32 викладача як
економічних, так і фахових дисциплін. Узагальнені результати анкетування
відображено в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Узагальнені результати анкетування викладачів щодо сутності
та необхідності формування у майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу економічної компетентності

№ респондента

Чи повинен
володіти
економічною
компетентністю
майбутній
молодший
спеціаліст
готельного
та ресторанного
сервісу?
Так

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ні

Важко
відповісти

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Відповіді респондентів
Чи приділяєте Ви
Чи вважаєте Ви за
увагу на своїх
необхідне внесення до
заняттях
змісту навчальних
формуванню
дисциплін тем,
економічної
орієнтованих на
компетентності
формування
майбутніх
економічної
молодших
компетентності
спеціалістів
майбутніх молодших
готельного та
спеціалістів готельного
ресторанного
та ресторанного
сервісу?
сервісу?
Так
Ні
Важко
Так
Ні
Важко
відповідповісти
вісти
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Продовження таблиці 3.5
17. ,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Всього

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
10

+
+
+

+
+

+

18

+

4

+
+
+

+
6

+
15

11

11

+
8

13

Узагальнення результатів анкетування засвідчило, що 56,26 % опитаних
викладачів вважають за необхідне володіння економічною компетентністю
майбутніми молодшими спеціалістами готельного та ресторанного сервісу;
32,25 % респондентів відповіли негативно; 12,5 % – викладачам було важко
відповісти на поставлене запитання.
На запитання «Чи приділяєте Ви увагу на своїх заняттях формуванню
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу?» ствердно відповіли лише 18,75 % викладачів, тоді як
46,88 % відповіли, що не приділяють увагу цьому аспекту, 34,3 7% викладачів
дали відповідь, що їм складно відповісти.
На третє запитання стосовно необхідності внесення до змісту
навчальних дисциплін тем, орієнтованих на формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу, майже третина викладачів відповіли ствердно, тоді як четверта
частина опитаних заперечили, а решта викладачів (40,63 %) не змогли
однозначно відповісти на запитання.
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Такий стан справ підтвердив наші теоретичні висновки щодо
необхідності розроблення і впровадження педагогічних умов, які б сприяли
більш ефективному формуванню економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Для вирівнювання груп КГ та ЕГ за успішністю було сформульовано дві
гіпотези Ho і H1. Гіпотеза Ho передбачала, що відмінність рівнів підготовленості
студентів контрольної й експериментальної груп несуттєва. Відповідно до
гіпотези H1

різниця

рівнів

підготовленості

студентів

контрольної

та

експериментальної груп суттєва.
Характеристикою груп було прийнято кількість студентів за рівнями
навчальних досягнень: «високий» – від 10 до 12 балів, «середній» від 7 до 9
балів та «низький» – від 1 до 6 балів (табл. 3.6).
Таблиця 3.6.
Розрахунок середнього бала успішності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу (перший курс)
Контрольна група
Експериментальна група
КГ (183 особи)
ЕГ (181 особа)
Оцінка Кількість Загальна Середнє Оцінка Кількість Загальна Середнє
(бал)
оцінок
кількість значення (бал)
оцінок
кількість значення
балів
балів

«3»
«4»
«5»
«6»
«7»
«8»
«9»
«10»
«11»
«12»
Разом

3
13
29
31
44
23
21
18
1
0
183

9
52
145
186
308
184
189
180
11
0
1264

6,91

«3»
«4»
«5»
«6»
«7»
«8»
«9»
«10»
«11»
«12»
Разом

4
11
27
30
46
24
17
21
1
0
181

12
44
135
180
322
192
153
210
11
0
1259

6,96
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Статистичний непараметричний критерій χ2 обчислений за формулою:

2

емп

ni
m
 i )2
L (
M
 N *M * N
ni  mi
i 1

(3.2)
де,

N – загальна кількість студентів експериментальної групи (183 особи);
M – загальна кількість студентів контрольної групи (181 особа);
ni – кількість студентів експериментальної групи (ЕГ), які мають середні
бали за критеріями високого (n1), середнього (n2), низького рівнів (n3);
mi – кількість студентів контрольної групи (КГ), які мають середні бали за
критеріями високого (m1), середнього (m2), низького (m3) рівнів;
L – шкала оцінювання, L = 3.
χ

2

емп.

= 181*183 · [(22 : 181 – 19 : 183)2/ (22 + 19) + (87 : 181 – 88 : 183)2/

(87 + 88) + (72 : 181 – 76 : 183)2 / ( 72+ 76)] = 33123 ·[(0,12155 – 0,10383) 2 : 41 +
(0,48066 – 0,48087)2 : 175 + (0,39779 – 0,41530)2: 148] = 33123 · 0,0000786 = 2,61
Порівнявши одержане значення для двох ступенів свободи (L – 1 = 2) із
таблицею

«Критичні

значення

критерію

Пірсона

χ

2

емп.»

для

рівня

значущості ≥ 0,05, отримуємо : χ20,05 = 5,99; χ 2емп = 2,61; χ 2емп ( χ20,05).
Згідно з правилами прийняття рішень немає підстав спростовувати
нульову гіпотезу. Натомість гіпотеза H1 підлягає спростуванню. Це дає підстави
стверджувати, що контингент студентів контрольної й експериментальної груп
є рівноцінним, а також унеможливлює вплив чинника успішності на надійність
і достовірність результатів формувального експерименту.
На цьому ж етапі педагогічного експерименту необхідно було виявити
рівень сформованості економічної компетентності у майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за визначеними критеріями.
Наступним кроком констатувального етапу дослідження стала реалізація
діагностичного інструментарію з формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, а саме –
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визначення рівня сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в освітньому процесі
коледжу за визначеними критеріями й показниками оцінювання рівнів їх
сформованості.
У процесі обрання критеріїв сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
освітньому процесі коледжу взято до уваги такі положення: можливість
якісного опису, інформативність, об’єктивність, нейтральність.
На констатувальному етапі педагогічного експерименту за мотиваційноособистісним критерієм потрібно було виявити відповідальність та особистісне
ставлення студентів до економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу, рівень сформованості їхньої
економічної культури та професійних мотивів, що спонукають до вивчення
фундаментальних розділів економіки: «Політична економія», «Економіка
підприємства», «Фінанси підприємства», «Основи економіки і підприємництва»
«Менеджмент», «Маркетинг». Для цього в групах студентів проведене
спостереження та анкетування.
За показниками мотиваційно-особистісного критерію сформованості
економічної компетентності було визначено чотири рівні її сформованості:
низький, середній, достатній та високий.
Рівні сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за мотиваційно-особистісним
критерієм у КГ та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту
представлено в табл. 3.7.
Аналіз
експерименту

результатів
рівень

засвідчив,

сформованості

що

на

констатувальному

економічної

компетентності

мотиваційно-особистісним критерієм КГ та ЕГ майже однаковий.

етапі
за

174
Таблиця 3.7
Сформованість економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за мотиваційноособистісним критерієм на констатувальному етапі експерименту
КГ (183 особи)

ЕГ (181 особа)

осіб

%

осіб

%

3

1,64

2

1,1

Достатній

40

21,86

38

21

Середній

85

46,45

88

48,62

Низький

55

30,05

53

29,28

Рівні
Високий

Кількість студентів із високим рівнем сформованості економічної
компетентності за мотиваційно-особистісним критерієм як КГ, так і ЕГ
становить

1,64 %.

Сформованість

економічної

компетентності

на

достатньому рівні за мотиваційно-особистісним критерієм в КГ та ЕГ
становить 21,86 % і 21,00 % відповідно. Майже половина студентів
продемонструвала

середній

рівень

сформованості

економічної

компетентності за мотиваційно-особистісним критерієм, що дорівнює
46,45 % та 48,62 % відповідно. Несуттєву різницю зафіксовано щодо
сформованості економічної компетентності за мотиваційно-особистісним
критерієм: на низькому рівні в КГ та ЕГ – 30,05 % і 29,28 % відповідно.
За когнітивно-пізнавальним критерієм було виявлено економічні знання,
інноваційне економічне мислення та комунікація необхідні для розв’язання
професійно-орієнтованих завдань при вивченні економічних дисциплін.
Для визначення рівня володіння майбутніми молодшими спеціалістами
готельного та ресторанного сервісу економічними знаннями проводились
контрольні роботи.
Результати

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за когнітивнопізнавальним критерієм у КГ та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного
експерименту представлено в табл. 3.8.
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Таблиця 3.8.
Сформованість економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за когнітивнопізнавальним критерієм на констатувальному етапі експерименту
КГ (183 особи)

ЕГ (181 особа)

осіб

%

осіб

%

3

1,64

3

1,66

Достатній

37

20,22

36

19,89

Середній

86

46,99

88

48,62

Низький

57

31,15

54

29,83

Рівні
Високий

Діагностика

рівнів

сформованості

економічної

компетентності

за

когнітивно-пізнавальним критерієм засвідчила, що кількість студентів із
високим рівнем її сформованості в КГ і ЕГ є приблизно однаковою (1,64 % та
1,66 %); достатній рівень сформованості економічної компетентності за
когнітивно-пізнавальним критерієм виявило 20,22 % КГ і 19,89 % ЕГ; майже
половина студентів КГ і ЕГ продемонстрували середній рівень (46,99 % і
48,62 % відповідно); приблизно кожен шостий студент КГ і ЕГ групи мав
низький рівень сформованості економічної компетентності.
Для визначення рівня володіння майбутніми молодшими спеціалістами
готельного та ресторанного сервісу економічною компетентністю за
діяльнісно-рефлексивним критерієм було проведено анкетування. Результати
сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу за діяльнісно-рефлексивним критерієм
контрольної

та

експериментальної

груп

на

констатувальному

етапі

педагогічного експерименту представлено в табл. 3.9.
Аналіз сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за діяльнісно-рефлексивним
критерієм засвідчив, що кількість студентів із високим рівнем економічної
компетентності в КГ становить 0,55 % та в ЕГ – 1,10 %; із достатнім рівнем
приблизно однакова ‒ 19,13 % та 19,89 % відповідно, із середнім рівнем КГ ‒

176
48,63 %

і

ЕГ

‒

46,41 %.

Дослідження

сформованості

економічної

компетентності за діяльнісно-рефлексивним критерієм показало, що кількість
студентів КГ та ЕГ із низьким рівнем – 31,69 % і 32,60 % відповідно.
Таблиця 3.9.
Сформованість економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за діяльніснорефлексивним критерієм на констатувальному етапі експерименту
КГ (183 особи)

ЕГ (181 особа)

осіб

%

осіб

%

1

0,55

2

1,1

Достатній

35

19,13

36

19,89

Середній

89

48,63

84

46,41

Низький

58

31,69

59

32,6

Рівні
Високий

Результати загального рівня сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу на
констатувальному етапі педагогічного експерименту систематизовано в
табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Сформованість економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу на констатувальному
етапі експерименту
КГ (183 особи)
Рівні
Високий
Достатній
Середній
Низький

ЕГ (181 особа)

осіб

%

осіб

%

2

1,09

2

1,1

37

20,22

37

20,44

87

47,54

87

48,07

57

31,15

55

30,39
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Проведення констатувальної діагностики засвідчило, що майбутні
молодші спеціалісти готельного та ресторанного сервісу переважно мають
низький (КГ – 31,15 %, ЕГ – 30,39 %) та середній (КГ – 47,54 % , ЕГ – 48,07 %)
рівні сформованості економічної компетентності. Кількість студентів, що
мають достатній та високий рівень сформованості економічної компетентності,
у КГ склала 20,22 % і 1,09 % відповідно; у ЕГ – 20,44 % і 1,10 % відповідно.
Такі результати дослідження спонукали до визначення педагогічних умов
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу. Також в ході роботи було важливо
розкрити потенціал кожного зі студентів до вивчення економічних дисциплін,
зокрема:

«Політична

підприємства»,

економія»,

«Основи

«Економіка

економіки

і

підприємства»,

підприємництва»,

«Фінанси

«Менеджмент»,

«Маркетинг».
Таким
експерименту

чином,

результати

підтвердили,

що

констатувального
рівень

етапу

сформованості

педагогічного
економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу (спеціальності 5.140140101 «Готельне обслуговування» та 5.140140102
«Ресторанне обслуговування») переважно низький та середній, що спонукало
нас до визначення та обґрунтування педагогічних умов, які сприяли б
підвищенню ефективності цього процесу.
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3.3. Формувальний етап педагогічного експерименту та узагальнення
результатів дослідження
Для вдосконалення процесу формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу було
визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови: мотивація студентів
до оволодіння економічними знаннями та використання їх у професійній
діяльності; реалізація конусного інтегрування змісту навчання економічних
дисциплін

та

впровадження

авторського

спецкурсу

«Моя

економічна

компетентність»; використання методів проблемного навчання; впровадження
ігрових технологій навчання, а також розроблено модель та методику
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу в професійному коледжі.
Надійність результатів експерименту підтверджена правильністю відбору
КГ та ЕГ відповідно до мети дослідження.
На формувальному етапі педагогічного експерименту навчання студентів
КГ здійснювалося за традиційною методикою, а освітній процес студентів ЕГ
був організований з урахуванням педагогічних умов формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу. В ЕГ також було впроваджено авторський інтегрований спецкурс «Моя
економічна компетентність», модель та методику формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу, яка передбачала використання ігрових технологій навчання (ігрові
ситуації,

ігрові

моменти,

дидактичні

ігри),

професійно-орієнтованих

проблемних завдань, індивідуальну, групову та колективну форму організації
навчально-пізнавальної діяльності студентів.
На формувальному етапі педагогічного експерименту було здійснено
повторну діагностику сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу КГ та ЕГ за
визначеними критеріями, показниками та рівнями.
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Результати

сформованості

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за мотиваційноособистісним критерієм студентів КГ та ЕГ на формувальному етапі
педагогічного експерименту представлено в табл. 3.11 та на рис. 3.2.
Таблиця 3.11
Порівняльні результати кількісних показників рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу за мотиваційно-особистісним критерієм
Етап експерименту
Констатувальний

Рівні

Високий
Достатній
Середній
Низький

Формувальний

КГ (183 ст.)

ЕГ (181 ст.)

КГ (183 ст.)

ЕГ (181 ст.)

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

3

1,64

2

1,10

3

1,64

15

8,29

40

21,86

38

21,00

42

22,95

63

34,81

85

46,45

88

48,62

86

46,99

94

51,93

55

30,05

53

29,28

52

28,42

9

4,97

60,00%

51,93%

48,62%

46,45%

50,00%

46,99%

40,00%

34,81%
30,05%

30,00%

21,86%

29,28%
21,00%

Високий

28,42%
22,95%

Достатній

20,00%
10,00%

Середній
8,29%
1,64%

4,97%

1,64%

1,10%

Низький

0,00%
КГ

ЕГ

Констатувальний етап

КГ

ЕГ

Формувальний етап

Рис. 3.2. Динаміка зміни рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
за мотиваційно-особистісним критерієм
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Порівняльний аналіз рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за
мотиваційно-особистісним критерієм довів, що кількість студентів із високим
рівнем сформованості економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу на формувальному етапі
експерименту в ЕГ зросла на 7,19 %, з достатнім рівнем ‒ на 13,81 %

за

рахунок зменшення кількості студентів з низьким рівнем на 24,31 % та
збільшення кількості студентів із середнім рівнем лише на 3,31 %
Варто зазначити, що рівень сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу КГ за
мотиваційно-особистісним критерієм залишився майже без змін. Кількість
студентів КГ з високим рівнем сформованості не змінилась; із достатнім рівнем
сформованості збільшилася на 1,09 %, середнім ‒ на 0,55 %, а з низьким
зменшилась на 1,64 %.
Результати контрольної діагностики рівня сформованості майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за когнітивнопізнавальним критерієм подано в таблиці 3.12 та на рис. 3.3.
Таблиця 3.12
Порівняльні результати кількісних показників рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу за когнітивно-пізнавальним критерієм
Етап експерименту
Констатувальний
КГ (183 ст.)
Рівні
Високий

Формувальний

ЕГ (181 ст.)

КГ (183 ст.)

ЕГ (181 ст.)

Осіб

%

Осіб

%

осіб

%

осіб

%

3

1,64

3

1,66

3

1,1

17

7,18

Достатній

37

20,22

36

19,89

39

22,95

61

31,49

Середній

86

46,99

88

48,62

87

44,26

98

52,49

Низький

57

31,15

54

29,83

54

31,69

5

8,84
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Порівняльний аналіз результатів рівнів сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу

за

когнітивно-пізнавальним

критерієм

на

формувальному

і

констатувальному етапах педагогічного експеримент показав, що в ЕГ кількість
студентів з високим, достатнім та середнім рівнями зросла відповідно на
7,73 %, 13,81 % та 5,53 % відповідно за рахунок зменшення на 27,07 %
кількості студентів з низьким рівнем.

60,00%
52,49%
48,62%

46,99%

50,00%

44,26%

40,00%
31,15%
30,00%
20,22%
20,00%

31,69%

29,83%
19,89%

31,49%
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22,95%

Достатній
8,84%
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Низький

1,10%

0,00%
КГ

ЕГ

Констатувальий етап
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ЕГ

Формувальний етап

Рис. 3.3. Динаміка зміни рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
за когнітивно-пізнавальним критерієм
Зазначимо, що за когнітивно-пізнавальним критерієм у КГ не відбулося
змін у високому рівні, тоді як кількість студентів із достатнім і середнім
рівнями сформованості економічної компетентності зросла на 1,09 % та 0,55 %
відповідно. Кількість студентів з низьким рівнем зменшилась на 1,64 %.
Проаналізувавши експериментальні дані, виявлено, що при порівняно
однаковому рівні сформованості економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу за діяльніснорефлексивним критерієм у студентів, зафіксованому на констатувальному етапі
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педагогічного експерименту, на формувальному етапі спостерігаються суттєві
відмінності рівня сформованості у студентів КГ та ЕГ.
Результати контрольної діагностики рівня сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу за діяльнісно-рефлексивним критерієм подано в таблиці 3.13 та на
рис. 3.4. Кількість студентів ЕГ, які виявили високий рівень сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу за діяльнісно-рефлексивним критерієм, зросла на 9,39 %.
Таблиця 3.13
Порівняльні результати кількісних показників рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу за діяльнісно-рефлексивним критерієм
Етап експерименту
Констатувальний
КГ (183 ст.)
Рівні
Високий

Формувальний

ЕГ (181 ст.)

КГ (183 ст.)

ЕГ (181 ст.)

Осіб

%

Осіб

%

осіб

%

осіб

%

1

0,55

2

1,1

2

1,09

19

10,5

Достатній

35

19,13

36

19,89

43

23,5

65

35,91

Середній

89

48,63

84

46,41

85

46,45

90

49,72

Низький

58

31,69

59

32,6

53

28,96

7

3,87

За рахунок зменшення кількості студентів, які володіють економічною
компетентністю на низькому рівні (28,73 %), зросли достатній і середній рівні
сформованості економічної компетентності в студентів ЕГ на 16,02 % і 3,32 %
відповідно. В КГ високий рівень зріс лише на 0,55 %, достатній ‒ на 4,37 %.
Кількість студентів із середнім та низьким рівнями зменшилась на 2,19 % та
2,73 % відповідно.
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Рис. 3.4. Динаміка зміни рівнів сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу за діяльнісно-рефлексивним критерієм
Результати загального рівня сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу на
констатувальному та формувальному етапах педагогічного експерименту
систематизовано в табл. 3.14. та на рис. 3.5.
Таблиця 3.14
Динаміка зміни рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
на констатувальному та формувальному етапах педагогічного
експерименту
Етап експерименту
Констатувальний
КГ (183 ст.)
Рівні
Високий

Формувальний

ЕГ (181 ст.)

КГ (183 ст.)

ЕГ (181 ст.)

Осіб

%

Осіб

%

осіб

%

осіб

%

2

1,09

2

1,1

3

1,64

17

9,39

Достатній

37

20,22

37

20,44

41

22,4

63

34,81

Середній

87

47,54

87

48,07

86

46,99

94

51,93

Низький

57

31,15

55

30,39

53

28,97

7

3,87
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Рис. 3.5. Динаміка зміни рівнів сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу на констатувальному та формувальному етапах
педагогічного експерименту
Узагальнення результатів констатувального і формувального етапів
педагогічного експерименту засвідчило динаміку зміни рівнів сформованості
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу, а саме: в ЕГ високий рівень зріс на 8,29 %, достатній – на
14,36 %, середній – на 3,87 %, а низький рівень зменшився на 26,52 %. В КГ ці
показники змінилися несуттєво.
Для

визначення

достовірності

подібностей

та

відмінностей

експериментальних даних щодо визначення рівнів сформованості економічної
компетентності у КГ та ЕГ, виміряних у порядковій шкалі, ми вважали за
доцільне використати критерій Пірсона χ2, емпіричне значення якого χ2емп
розраховується за формулою:
(3.3)

2

L

емп

 N *M *
i 1

(

ni mi 2
 )
N M
ni  mi

Далі порівнюємо одержані значення з χ20,05 . Якщо χ2емп ≤ χ20,05, то
закономірним є висновок, що характеристики порівнюваних вибірок збігаються
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з рівнем значимості 0,05; якщо χ2емп

› χ20,05, то це свідчить про те, що

достовірність відмінностей характеристик вибірок, що порівнюються, складає
95 %.
Наприклад, розрахуємо емпіричне значення критерію χ2 для КГ та ЕГ на
етапі формувального експерименту.
1. Параметрами експериментальної групи на етапі формувального
експерименту будуть:
N=181, n1= 17, n2 = 63, n3= 94, n4=7.
Параметрами контрольної групи на етапі формувального експерименту
будуть:
M=183, m1=3, m2=41, m3=86, m4=53.
L=4

(нами

визначено

чотири

рівні

сформованості

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу).
χ2емп = 181 · 183 · [(17:181 – 3:183)2 : (17 + 3) + (63:181 – 41:183)2: (63+41)
+ (94 : 181 – 86 : 183)2 : (94 + 86) + (7:181 – 53:183)2 : (7 + 53)] = 33123·
[0,07752922: 20 + 0,12402262: 104 + 0,04939172: 180 + (-0,2509435)2: 60] = 33123 ·
[0,0003005 + 0,0001479 + 0,0000136 + 0,0010495] = 33123· 0,0015115 = 50,07
2. Параметрами ЕГ на етапі констатувального експерименту будуть:
N=181, n1=2, n2=37, n3=87, n4=55.
Параметрами КГ на етапі констатувального експерименту будуть:
M=183, m1=2, m2=37, m3=87, m4=57.
χ2емп = 181 ·183 [ (2 : 181 – 2 : 183)2 : (2 + 2) + (37 : 181 – 37 : 183)2: (37 +37)
+ (87 : 181 – 87 : 183)2 : (87 + 87) + (55 : 181 – 57 : 183)2 : (55 + 57)] =
33123 · [(0,0001208)2 : 4 + (0,0022341)2 : 74 + (0,00525315)2 : 174 + (-0,00760801)2
:112)] = 0,02
3. Параметрами ЕГ на етапі констатувального експерименту будуть:
N=181, n1=2, n2=37, n3=87, n4=55.
Параметрами КГ на етапі формувального експерименту будуть:
M=183, m1=3, m2=41, m3=86, m4=53.
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χ2емп = 181 ·183 [(2 : 181 – 3 : 183)2 : (2 + 3) + (37 : 181 – 41 : 183)2: (37 + 41)
+ (87 : 181 – 86 : 183)2 : (87 + 83) + (55 : 181 – 53 : 183)2 : (55 + 53)] = 33123 · [(0,0053437)2 : 5 + (-0,0196238)2 : 78 + 0,01071762 : 174 + 0,01424992 : 112] = 0,43.
4. Параметрами КГ на етапі формувального експерименту будуть:
M=183, m1=3, m2=41, m3=86, m4=53.
Параметрами КГ на етапі констатувального експерименту будуть:
M=183, m1=2, m2=37, m3=87, m4=57.
χ2емп = 183· 183[(3:183 – 2:183)2: (3+2) + (41:183 – 37:183)2: (41+37) +
(86:183 – 87:183)2 : (86+87) + (53:183 – 57:183)2 : (53+57)] = 33489·
[0,00546442 : 5+0,02185792: 78 + (-0,0054644)2: 173 +(-0,0218579)2:110] = 0,56.
5. Параметрами ЕГ на етапі формувального експерименту будуть:
N=181, n1= 17, n2 = 63, n3= 94, n4=7.
Параметрами ЕГ на етапі констатувального експерименту будуть:
N=181, n1=2, n2=37, n3=87, n4=55.
χ2емп = 181 · 181 [(17:181– 2:181)2: (17+2) + (63:181 – 37:181)2: (63+37) +
(94:181 – 87:181)2 : (94+87) + (7:181 – 55:181)2 : (7+55)] = 32761 · [0,08287292:
19 + 0,14364642: 100 + 0,03867442: 181 + (-0,2651934)2: 62] = 56,03.
6. Параметрами ЕГ на етапі формувального експерименту будуть:
N=181, n1= 17, n2 = 63, n3= 94, n4=7.
Параметрами КГ на етапі констатувального експерименту будуть:
M=183, m1=2, m2=37, m3=87, m4=57.
χ2емп = 181· 183 [(17:181– 2:183)2: (17+2) + (63:181 – 37:183)2: (63+37) +
(94:181 – 87:183)2 : (94+87) + (7:181 – 57:183)2 : (7+57)] = 33123 · [0,08299372 :
19 + 0,14588052: 100 +0,0439272 : 181 + (-0,2728014)2: 64] = 57,92.
Результати

КГ

та

ЕГ

на

етапі

констатувального

педагогічного

експерименту майже збігаються, а на формувальному – відрізняються.
При L= 4; L-1=3, маємо χ20,05 = 7,82 тобто χ2емп › χ20,05 (50,07 › 7,82).
Подібним чином розраховується решта можливих результатів парних
порівнянь груп (ЕГ та КГ до початку і після завершення експерименту).
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Результати розрахунків зведено в таблиці 3.15.
Таблиця 3.15
Емпіричні значення критерію χ2
КГ
до
ЕГ до
КГ після
ЕГ після
початку
початку
закінчення
закінчення
експерименту експерименту експерименту експерименту
КГ
до
початку
експерименту
ЕГ
до
початку
експерименту
КГ
після
закінчення
експерименту
ЕГ
після
закінчення
експерименту

0

0,02

0,56

57,92

0,02

0

0,53

56,03

0,56

0,53

0

50,07

57,92

56,03

50,07

0

Таблиця містить емпіричні значення критерію χ2 для порівнюваних груп,
що відповідають рядку і стовпчику.
Оскільки χемп = 50,07 > 7,82 = χ20,05, тому достовірність відмінностей
характеристик експериментальної і контрольної груп після закінчення
експерименту складає 95 %.
Таким

чином,

початковий

(до

початку

експерименту)

стан

експериментальної і контрольної груп співпадає, а кінцевий (після закінчення
експерименту) – відрізняється. Можна зробити висновок, що ефект змін
зумовлений саме впровадженням визначених педагогічних умов, моделі і
методики формування економічної компетентності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу.
Отже, мету наукового пошуку досягнуто, поставлені завдання виконано,
гіпотезу підтверджено.
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Висновки до третього розділу
Проведене

експериментальне

дослідження

проблеми

формування

економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу дало змогу узагальнити висновки до третього розділу.
Доведено, що критеріями означеної якості виступають провідні елементи
структури досліджуваного явища, які характеризують найбільш суттєві й
необхідні прояви в діяльності та дають можливість оцінити наявність кожного
компонента досліджуваної якості й за отриманими результатами зробити
висновок про її сформованість, простежити динаміку змін, розвиток на різних
етапах освітнього процесу й професійної діяльності.
Для оцінювання рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу уточнено
критерії та визначено їх показники: мотиваційно-особистісний (показники:
професійні мотиви, економічна культура, відповідальність), когнітивнопізнавальний (показники: економічні знання, інноваційне економічне мислення,
комунікація),

діяльнісно-рефлексивний

(показники:

підприємницька

компетентність, професійна мобільність, конкурентоздатність) та чотири рівні
її сформованості: високий, достатній, середній та низький.
Узагальнення

результатів

констатувального

етапу

педагогічного

експерименту засвідчило, що освітні стандарти, освітньо-кваліфікаційні
характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани, робочі
навчальні програми з економічних дисциплін недостатньо орієнтовані на
формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу. Водночас констатувальна діагностика
дозволила зясувати, що у студентів спеціальності 5.140140101 «Готельне
обслуговування» та 5.140140102 «Ресторанне обслуговування» недостатньо
сформований рівень економічної компетентності. Кількість студентів, які
мають високий рівень сформованості економічної компетентності, складає в
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середньому близько 1 %, тоді як третина студентів мають низький рівень
сформованості економічної компетентності.
Із метою перевірки ефективності педагогічних умов проводився
формувальний

етап

педагогічного

експерименту.

Навчання

студентів

контрольної групи здійснювалося за традиційною методикою, а освітній процес
студентів експериментальної групи відбувався з урахуванням визначених
педагогічних умов, було впроваджено модель та методику формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу.
Наприкінці цього етапу було здійснено педагогічну діагностику рівня
сформованості економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу за визначеними критеріями і показниками.
З’ясовано, що студенти експериментальної групи порівняно із студентами
контрольної

групи,

стали

більш

усвідомлено

розуміти

важливість

сформованості економічної компетентності для їхньої майбутньої професійної
діяльності. У студентів ЕГ спостерігалася більш інтенсивна позитивна динаміка
зміни рівнів сформованості економічної компетентності. Так, в ЕГ кількість
студентів з високим рівнем сформованості економічної компетентності зросла
на 8,29 %, з достатнім – на 14,36 %, з середнім – на 3,87 %, а кількість студентів
з низьким рівнем зменшилась на 26,52 %. Водночас в КГ ці показники
змінились несуттєво (кількість студентів з високим рівнем зросла лише на
0,55 %, достатнім – на 2,19 % за рахунок зменшення кількості студентів з
середнім та низьким рівнем відповідно).
Для перевірки статистичної достовірності одержаних результатів в КГ та
ЕГ використовувався критерій Пірсона χ2, який засвідчив, що χемп = 50,07 >
7,82 = χ20,05, тому достовірність відмінностей характеристик експериментальної
і контрольної груп після закінчення експерименту складає 95 %.
Результати дослідження підтверджують ефективність впровадження
визначених педагогічних умов, моделі та методики на формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
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сервісу в освітньому процесі професійного коледжу. Мета наукового пошуку
досягнута, поставлені завдання виконано, гіпотезу підтверджено.
Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях
автора (Богоніс, 2017f; Богоніс, 2017m).
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ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів наукового пошуку з проблеми формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу у професійному коледжі дозволило зробити такі
висновки.
1.

Вивчення

змісту

понять

«компетентність»,

«економічна

компетентність» дало змогу сформулювати базове поняття дослідження
«економічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу», яке

розглядається як здатність особи здійснювати

трансформацію в дії мотиваційно-особистісних, когнітивно-пізнавальних,
діяльнісно-рефлексивних ресурсів при вирішенні економічно-професійних
завдань й забезпечувати ефективну самореалізацію у динамічних ринкових
умовах HoReCa. Її структурними компонентами є: мотиваційно-особистісний,
когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-рефлексивний.
Порівняльний

аналіз

професійної

підготовки

майбутніх

фахівців

готельного та ресторанного сервісу в Україні та країнах Європи (Республіка
Польща, Німеччина, Швейцарія тощо) дозволив виявити його особливості, а
саме: випереджувальне стратегічне планування навчання із врахуванням
глобальних

тенденцій

в професійній

освіті; соціальне партнерство у

професійній підготовці, яке здійснюється чіткими державними механізмами
реалізації; дуальна система професійної підготовки, яка забезпечується
державною підтримкою; модель «змішаного навчання» (blended-learning);
поширення он-лайн курсів професійної підготовки і перепідготовки фахівців
готельного

та

ресторанного

сервісу;

всебічне

використання

системи

дистанційного навчання; спрямованість навчальних програм підготовки
майбутніх фахівців сфери гостинності на формування у студентів бізнескомпетенцій (економічної грамотності); мережа приватних професійних
навчальних закладів; функціонування Європейської системи накопичення
кредитів;

відсутність

вимоги

у

спеціальній

нострифікації

дипломів;
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розгалужена система зарубіжного стажування майбутніх фахівців сфери
HoReCa, що передбачена навчальною програмою; систематичне впровадження
інновацій.
2. На підставі здійсненого теоретичного аналізу виявлено та обґрунтовано
педагогічні

умови

формування

економічної

компетентності

майбутніх

молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному
коледжі: мотивація студентів до оволодіння економічними знаннями та
використання їх у професійній діяльності (створення механізмів розвитку в
студентів внутрішніх мотивів щодо

формування власної економічної

компетентності, інтересу до практичного застосування економічних знань в
майбутній професії та реальному житті); забезпечення конусного інтегрування
змісту навчання економічних дисциплін (набуття студентами економічних
знань, що відповідають соціальним та комерційно-економічним запитам
сучасної ресторанної індустрії у процесі вивчення дисциплін («Економіка
підприємства», «Політична економія», «Фінанси підприємства», «Основи
підприємницького успіху», «Менеджмент», «Маркетинг», «Фінансовий облік»,
«Ціноутворення») на основі міжпредметних зв’язків); використання методів
проблемного

навчання

(формування

здатності

студентів

самостійно

розв’язувати можливі професійні та повсякденні економічні завдання і ситуації,
аналізувати та приймати економічно обґрунтовані рішення); впровадження
ігрових технологій навчання (удосконалення практичних навичок і вмінь
студентів, їх творче використання для розв’язання професійних проблем,
розвитку логічного та інноваційного економічного мислення, здатності до
прийняття економічно виправданих рішень).
3. Розроблено модель формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у професійному
коледжі, яка охоплює чотири блоки: цільовий (мета, завдання, підходи до
формування економічної компетентності, принципи (загальнодидактичні та
специфічні),

компоненти

економічної

компетентності

(мотиваційно-

особистісний, когнітивно-пізнавальний, діяльнісно-рефлексивний), суб’єктний
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(суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача і студентів), змістово-процесуальний
(методика (зміст, форми, методи навчання, засоби), етапи (мотиваційноспонукальний, змістово-інтегрований, технологічно-діяльнісний) педагогічні
умови та результативний (критерії (мотиваційно-особистісний, когнітивнопізнавальний, діяльнісно-рефлексивний) та рівні сформованості економічної
компетентності (високий, достатній, середній, низький).
4.

Експериментальна

перевірка

ефективності

педагогічних

умов

формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного та ресторанного сервісу здійснювалась за визначеними критеріями,
показниками і рівнями і засвідчила зростання кількості студентів ЕГ з високим,
достатнім та середнім рівнями сформованості економічної компетентності на
6,08%, 11,6 % і 4,97 % відповідно та зменшення на 22,65 % кількості студентів
із низьким рівнем сформованості економічної компетентності. В той час, як в
КГ ці показники суттєво не змінилися.
5. Для формування економічної компетентності майбутніх

молодших

спеціалістів готельного та ресторанного сервісу розроблено навчальнометодичний комплекс, що містить: інтегрованій спецкурс «Моя економічна
компетентність»; методичні

рекомендації

«Формування

економічної

компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в професійному коледжі», «Методичні рекомендації для виконання
індивідуальних завдань з предмета «Економіка підприємства»», «Методичні
рекомендації з організації та проведення самостійної роботи з предмета
«Економіка підприємства».
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу в професійному коледжі.
Подальшого вивчення потребують теоретичні та методичні засади
професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу, порівняльний аналіз систем підготовки майбутніх
фахівців

готельного

та

ресторанного

сервісу

у

зарубіжних

країнах;
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Додаток А
Визначення сутності поняття «компетентність» у наукових джерелах

Автор
А. Хуторськой
С. Ожегов
І. Білодід,
А. Бурячок та ін.
В. Бусел
В. Яременко

О. С. Мельничук
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групи з розробки
законопроекту
«Про освіту»)

С. Єрмоленко
О. Новіков

Жак Делор

О. Пометун

Трактування поняття «компетентність»
Коло питань, у яких людина добре обізнана чи
авторитетна, має досвід.
Обізнаність, авторитетність у певній галузі.
Утворено від прикметника компетентний
Уживається у значеннях повноважний,
кваліфікований, ґрунтовний.
Поінформованість у чомусь, обізнаність.
Добра обізнаність із чим – не-будь; коло
повноважень якої – небудь організації, установи,
особи.
Коло питань, в яких дана особа має певні
повноваження, знання чи досвід.
Динамічна комбінація знань, умінь та практичних
навичок, різних способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, моральноетичних цінностей, які визначають здатність особи
успішно здійснювати професійну та подальшу
навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти.
Здатність особистості до виконання певної
діяльності, заснована на його навчальному та
життєвому досвіді, цінностях і схильностях.
Здатність особистості до виконання певного виду
діяльності.
Загальні,ключові базові уміння, фундаментальні
шляхи навчання, ключові уявлення або опорні
знання, вимоги суспільства до людини.
Набір знань, умінь, навичок, ставлень, що дають
змогу ефективно проводити діяльність або
виконувати певні функції.
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Н. Боритко

Г. Селевко
О. Усик

Дж. Равен

Е. Зеєр
І. Зимня
В. Ягупов

Н. Кічук

Л. Гриневич

С. Гончаренко

Здатність суб’єкта реалізовувати у діяльності
ціннісні установки, забезпечувати
результативність діяльності.
Компетентність як готовність до діяльності, що
базується на досвіді.
Володіння необхідними знаннями, уміннями або
навичками для вирішення професійних завдань.
Людина, яка не є компетентною, не зможе повною
мірою й у соціально значимих аспектах
реалізуватися в професійній сфері, тобто стати
фахівцем своєї справи.
Специфічна здатність, необхідна для ефективного
виконання конкретної дії в конкретній предметній
галузі, що включає вузькоспеціальні знання,
особливі предметні навички, способи мислення,
розуміння відповідальності за свої дії.
Інтеграція знань, умінь, досвіду із соціально –
професійною ситуацією чи реальною діяльністю.
Актуальна якість особистості, що базується на
знаннях.
Готовність та здатність до виконання дій, що
проявляється в конкретній ситуації у процесі
здійснення професійної діяльності.
Складне явище, що формується тільки в процесі
набуття цілого комплексу спеціалізованих знань,
умінь та навичок.
Сучасні вимоги суспільства до людини, здобуття
умінь XXI століття, які узгоджені країнами
Європейського союзу і сьогодні потрібні
сучасному українцю.
Система здібностей, знань, вмінь, необхідних для
професійної діяльності.

Додаток розроблено автором на основі аналізу джерел: Білодід, Бурячок  ін.., 1973;
Гончаренко, 2000; Гриневич, 2015; Бусел, 2005; Зеєр, 2005; Зимня, 2009; Кічук, 2005;
Ожегов, 1990; Про освіту, 2017; Селевко, 2004; Хуторской, 2013; Ягупов, 2012; Яременко,
2006; Raven (Равен), 2011.
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Додаток Б
Визначення сутності поняття «економічна компетентність» у наукових
працях
№
з/п

Автор

1.

Т. Бурлаєнко

2.

А. Завгородня

3.

О. Падалка,
О. Шпак, &
В. Приступа

4.

О. Цільмак

5.

С. Вітер

Зміст поняття
Економічна компетентність майбутнього менеджера
освіти – здатність результативно здійснювати
управлінську діяльність у галузі освіти, на основі
ґрунтовних економічних знань, умінь, навичок і
особистісних якостей, для ефективного розвитку
організації (установи) в умовах ринкової конкуренції.
Економічна компетентність – кінцева мета економічної
освіти та економічного виховання особистості, оскільки
включає в себе як теоретичне підґрунтя здійснення
економічної діяльності певного роду та практичні
навички, так і ментальні особливості здійснення такої
діяльності, що у сукупності свідомо та підсвідомо
застосовуються людиною при прийнятті будь-якого
рішення, спрямованого на вирішення будь-якого
економічного (господарського) питання.
Економічна компетентність – володіння системою
економічних
знань,
професійними
якостями,
притаманними
майбутній
професії;
наявність
економічного мислення, свідомості та світогляду.
Економічна компетентність – складова професійної
компетентності; особистісна здатність та уміння
раціонально використовувати матеріальні,фінансові,
людські та власні ресурси на основі сукупності певних
практично спрямованих знань.
Економічна компетентність молодших спеціалістів –
інтегрована професійно особистісна характеристика
фахівця, що визначає володіння необхідними
компетенціями для успішного здійснення економічної
діяльності або виконання професійних обов’язків,
передбачених для первинних посад в галузі економіки
на виробництві чи у сфері послуг відповідно до
фахового спрямування.
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Продовження додатку Б
6.

О. Скорко

7.

В. Саюк

Економічна компетентність базується на економічних
знаннях, практичних вміннях і навичках, високому рівні
мотивації та позитивному емоційному ставленні до
економічної діяльності, досвіді реальної діяльності та
творчості у вирішенні нестандартних економічних
ситуацій.
Економічна компетентність керівників – інтегрована
професійно-особистісна характеристика, яка включає
ціннісні орієнтації, економічні знання, вміння, навички
використовувати економічні важелі управління та
особистісні якості для досягнення ефективного
результату діяльності навчального закладу в ринкових
умовах.

Додаток розроблено автором на основі джерел: Бурлаєнко, 2011; Завгородня, 2015;
Падалка, Шпак, & Приступа, 2011; Цільмак, 2009; Вітер, 2012; Скорко, 2013; Саюк, 2006.

222

Додаток В
Програми економічних дисциплін для підготовки молодшого спеціаліста
спеціальності «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування»

Додаток В.1
Програма дисципліни «Економіка підприємства»
Навчально-тематичний план
Кількість годин:
лекції

самостійна
робота

3

З них на
практичні
заняття
(семінари)
-

2

1

7

4

1

10

Персонал підприємства

3

2

8

Продуктивність, мотивація і оплата

4

2

8

4

1

8

Інвестиції та оборотні засоби

4

1

9

Виробництво, якість і конкуренто-

1

-

3

Поточні витрати та ціноутворення

5

2

8

Фінансово-економічні результати

5

2

7

35

12

73

Тема

Підприємство в сучасних умовах

5

господарювання
Організація виробництва і виробнича
структура
Прогнозування і планування діяльності
підприємства

праці
Капітал, виробничі фонди і
нематеріальні ресурси

спроможність продукції

й ефективність діяльності підприємства
Всього
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Програма навчального курсу
Тема 1. Підприємство в сучасних умовах господарювання
Суть та види підприємницької діяльності. Поняття підприємства. Його
ознаки, функції. Класифікація підприємств за різними ознаками. Організаційноправові форми підприємств. Форми об’єднань підприємств. Установчі
документи. Правове забезпечення регулювання діяльності підприємств.
Зміст теми:
Вивчаючи цю тему, студенти знайомляться з визначенням підприємства.
Підприємство – це організаційно відокремлена і економічно самостійна основна
(первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє
продукцію (виконує роботу або надає платні послуги) з метою одержання
прибутку. Отже, підприємства створюються для забезпечення певних потреб
суспільства, вони виникають тільки там, де потреба існує. Кожне підприємство
має історично сформовану конкретну назву – завод, фабрика, шахта,
електростанція, майстерня, ательє тощо; може включати декілька виробничих
одиниць – заводів або фабрик (комбінат, виробниче об’єднання). У більшості
країн з розвинутою економікою такі виробничі одиниці називають фірмами.
Під ними розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у
галузях промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту,
торгівлі тощо з метою задоволення певних потреб суспільства та одержання
кінцевого фінансового результату – прибутку.
Студентам слід знати основні ознаки підприємства:


юридична особа;



має закінчену систему обліку та звітності;



самостійний баланс;



розрахунковий рахунок у банку;



печатка з власною назвою;



має товарний знак (марку) у вигляді певного терміну, символу,

малюнка або їх комбінації. Такий фірмовий знак слугує для ідентифікації
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товарів або послуг продуцента та їх вирізнення від продукції (послуг)
конкурентів на ринку.
У даній темі студенти вивчають види підприємств за різними
класифікаційними

ознаками

та

організаційно-правовими

формами

господарювання, а також ознайомлюються з базовими законодавчими актами,
що регулюють діяльність підприємства.
Основні

поняття:

підприємництво,

підприємництво

виробниче

(комерційне, фінансове, страхове, посередницьке), підприємство, одноосібне
володіння, корпорація, партнерство, статут, статутний капітал, установчий
договір.
Тема 2. Організація виробництва і виробнича структура
Організація виробництва. Виробнича і загальна структура підприємства.
Поняття і необхідність управління. Функції управління. Сучасні принципи та
методи управління виробництвом. Основні моделі управління. Особливості
управління підприємствами різних типів.
Зміст теми:
Структура підприємства – це його внутрішній устрій, який характеризує
склад підрозділів та систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії між ними.
Розглядаються принципи класифікації виробничої структури. Характеристика
загальної структури підприємства.
Сутність та управління підприємством на основі поєднання прав власника
щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового
колективу.
Власник

здійснює

свої

права

щодо

управління

підприємством

безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту
підприємства чи інших установчих документів. Найманий керівник на підставі
угоди або контракту презентує інтереси підприємства в органах державної
влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з
юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і
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вирішує питання його діяльності у межах та порядку, визначених установчими
документами.
Студенти розглядають менеджмент – складову управління одночасно як
галузь людських знань, сферу прийняття управлінських рішень, категорію
людей, об’єднаних в економічній, конкурентоспроможній системі управління у
сучасному суспільстві.
Наукові

принципи

менеджменту.

Функції

менеджменту,

їх

характеристика.
Основні

поняття:

виробнича

структура

підприємства,

загальна

структура підприємства, управління, менеджмент, планування, організація,
координування, мотивація, контроль, регулювання
Тема 3. Прогнозування і планування діяльності підприємства
Поняття, принципи і методи планування. Система планів підприємства і
їх взаємозв’язок. Суть стратегічного планування. Суть прогнозування, його
зміст, типи. Формування стратегії розвитку підприємства. Планування і
розробка виробничої програми підприємства, системи показників обсягу
виробництва. Методика визначення виробничої потужності підприємства.
Бізнес-план. Його значення і зміст.
Зміст теми:
Планування – процес розробки і практичного втілення планів, а також
шляхів, засобів досягнення втіленої в них мети підприємства. Розглядається
планування діяльності підприємства, система планів підприємства, методи
планування.
Стратегія розвитку підприємства. Модель стратегічного планування
(складові процесу стратегічного планування). Оперативне планування –
завершальна ланка в системі планування, засіб виконання довго-, середньо- та
короткотермінових планів.
Прогнозування

умов

функціонування

та

результатів

виробничо-

господарської діяльності підприємства. Виділення формальних (кількісні і
якісні) та неформальних методів прогнозування. Бізнес-план, його зміст і
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структура. Розглядаються відмінності між простим плануванням та бізнеспланом.
Виробнича
можливий

річний

потужність
обсяг

підприємства

випуску

характеризує

продукції

заздалегідь

максимально
визначених

номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання
устаткування і виробничих площ, застосування прогресивної технології та
організації виробництва.
Студентам важливо добре розібратися, які чинники впливають на
формування виробничої потужності і виробничої програми підприємства.
Особливу увагу необхідно зосередити на принципах розрахунку виробничої
потужності.
Важливо у ході вивчення теми студентам звернути увагу на те, що
економічні ресурси у процесі виробництва перетворюються у продукцію
(послуги) і повинні постійно доповнюватися. З цією метою і організовується
матеріально-технічне забезпечення, яке включає: визначення потреби у
матеріально-технічних ресурсах, їх пошук і закупівлю, організацію доставки,
зберігання і видачу окремим споживачам на підприємстві. Студентам слід
оволодіти методикою визначення потреби у матеріалах і створення їх
необхідних запасів.
Основні поняття: планування, стратегічне планування, тактичне
планування, поточне планування, оперативне планування, стратегія, місія, ціль,
прогнозування, товарна продукція, асортимент, номенклатура.
Тема 4. Персонал підприємства
Персонал. Його склад і структура. Класифікація персоналу. Кадрова
політика.

Набір,

підготовка

та

перепідготовка

персоналу.

Розрахунок

чисельності працівників.
Зміст теми:
Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, що
отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної
діяльності. Персонал промислового підприємства розподіляють на дві групи -
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промислово-виробничий (персонал основної діяльності) і непромислововиробничий (персонал неосновної діяльності). До промислово-виробничого
персоналу відносять всіх працівників, зайнятих у виробництві та його
безпосередньому обслуговуванні. До непромислового персоналу входять
працівники структур, які не зв’язані безпосередньо з процесами промислового
виробництва - житлово-комунального господарства, оздоровчих, навчальних
закладів, установ культури, спорту, медичного обслуговування, закладів
дошкільного виховання та ін.
У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємств
поділяють на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
В темі розглядається процес набору, підготовки та перепідготовки кадрів,
визначаються основні джерела набору персоналу та особливості розрахунку
чисельності працівників.
Основні поняття: трудові ресурси, персонал, промисловий персонал,
непромисловий персонал, кваліфікація, професія, спеціальність.
Тема 5. Продуктивність, мотивація і оплата праці
Продуктивність праці. Показники та методи її вимірювання. Планування
продуктивності праці. Мотивація як стимулювання до високопродуктивної
праці. Її моделі та методи. Організація і нормування праці на підприємстві.
Поняття, функції, види, склад заробітної плати. Тарифна система як основа
організації заробітної плати. Форми і системи оплати праці. Розрахунок
загального фонду оплати праці.
Зміст теми:
Студенти знайомляться з тим, що мотивація як основа будь-якої
поведінки людей являє собою процес стимулювання окремої людини або групи
людей до діяльності, спрямованої на досягнення індивідуальних та спільних
цілей.
Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом
робіт чи послуг), що виробляється одним працівником за одиницю робочого
часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робочого часу, що
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витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання роботи чи
послуги).
Прямим показником продуктивності праці є виробіток, а оберненим –
трудомісткість. Виділяють вартісні, натуральні і трудові показники виробітку.
До чинників зростання продуктивності праці відносять: структурні
зрушення

у

виробництві;

підвищення

технічного

рівня

виробництва;

вдосконалення управління, організації виробництва та праці; збільшення
обсягів виробництва; введення та освоєння нових виробничих об’єктів.
Заробітна плата – це грошова винагорода, що сплачується підприємством
працівникові за виконану роботу, надані послуги. Розрізняють види та склад
заробітної плати.
Розглядаються основні форми та системи оплати праці, а також
особливості розрахунку розміру заробітної плати та загального фонду оплати
праці по підприємству.
Основні поняття: продуктивність праці, виробіток, трудомісткість,
мотивація, заробітна плата, мінімальна заробітна плата, номінальна (реальна,
основна, додаткова) заробітна плата, тарифно-кваліфікаційний довідник,
погодинна (відрядна) форма оплати праці, контрактна система, система участі у
прибутках, фонд оплати праці.
Тема 6. Капітал, виробничі фонди і нематеріальні ресурси
Поняття і класифікація основних фондів підприємства. Виробнича
структура ОФ та чинники, що на неї впливають. Облік і оцінка ОФ. Зношення
ОФ. Сутність, норми та методи амортизації. Показники ефективності
використання ОФ. Поняття і склад нематеріальних ресурсів підприємства.
Об’єкти

промислової

власності,

нетрадиційні

об’єкти

інтелектуальної

власності.
Зміст теми:
Приступаючи до вивчення теми, студенти мають усвідомити, що
виготовлення продукції (виконання роботи, надання послуг) здійснюється в
процесі взаємодії людини та певних засобів виробництва. Останні за своїм
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матеріально-речовим змістом складають виробничі фонди підприємства, всю
сукупність яких за властивими їм ознаками поділяють на основні та оборотні.
Основні фонди – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у
виробництві тривалий час у своїй не змінній споживній формі, а їх вартість
переноситься конкретною працею на вартість виготовлюваної продукції (платні
послуги) частинами в міру спрацювання.
Оборотні фонди – це предмети праці, які існують менше одного року,
повністю використовуються протягом виробничого циклу, повністю переносять
свою вартість на собівартість продукції (сировина, матеріали, паливо, тара,
напівфабрикати, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів).
Далі студентам слід ознайомитися з методикою оцінки основних фондів;
така оцінка являє собою грошове вираження вартості основних фондів. Вона
необхідна для правильного визначення загального обсягу основних фондів, їх
динаміки і структури, розрахунку економічних показників господарської
діяльності підприємства за певний відтинок часу. Існують такі види оцінки
основних фондів: первісна, відновна, повна, залишкова, ліквідаційна вартості.
Студенти знайомляться з показниками ефективності використання
основних фондів та напрямками їх інтенсифікації.
У ході вивчення теми студенти знайомляться з окремими видами
нематеріальних ресурсів підприємства, куди входять: промислова власність,
інтелектуальна власність, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, товарні
знаки, програмне забезпечення, банк даних, база даних і база знань, банк знань,
ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції, гудвіл та деякі інші.
При опануванні цієї теми слід звернути увагу на таку категорію, як
нематеріальні активи – це права на використання об’єктів промислової та
інтелектуальної

власності,

а

також

інші

майнові

права.

До

складу

нематеріальних активів належать: право на об’єкти промислової власності;
авторське право; право на користування іншими нематеріальними ресурсами.
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Власники об’єктів промислової власності отримують виключні права на
їх використання за допомогою патентів на винахід, промисловий зразок,
корисну модель, а також свідоцтва на товарний знак.
Реалізація права власності на нематеріальні ресурси можлива або шляхом
їх використання самим власником, або з його дозволу наданням такого права
іншій зацікавленій стороні. Така передача права використання здійснюється у
формі ліцензійної угоди.
Основні поняття: виробничі фонди, основні фонди, оборотні фонди,
амортизація, знос моральний, знос фізичний, фондовіддача, фондомісткість,
фондоозброєність,

коефіцієнт

інтенсивності,

первісна

(відновна,

повна,

залишкова, ліквідаційна) вартість, нематеріальні ресурси, ліцензія, патент,
промисловий зразок, корисна модель, товарний знак, товарна марка,
комерційна таємниця, ноу-хау, раціоналізаторські пропозиції.
Тема 7. Інвестиції та оборотні засоби
Поняття і склад оборотних фондів. Нормування і показники використання
матеріальних ресурсів. Шляхи економії. Оборотні кошти підприємства. Їх
структура. Нормування оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів.
Показники оборотності та результати роботи підприємства. Сутність, значення
та види інвестицій.
Зміст теми:
У ході вивчення теми студенти дізнаються, що оборотні кошти – це
сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і
забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.
Важливе значення має структура оборотних коштів і їх класифікація.
Співвідношення окремих елементів оборотних коштів характеризує їх
виробничо-технологічну (стадійну) структуру.
Нормування (розрахунок нормативів) – це

визначення необхідного

розміру грошових коштів, що вкладаються у мінімальні запаси товарноматеріальних цінностей для забезпечення безперервного процесу виробництва.
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Норма витрат – гранично допустима величина витрат певного виду
оборотних коштів на виготовлення продукції за умов конкретного виробництва
з урахуванням необхідності застосування прогресивної технології, сировини та
матеріалів високої якості.
Ефективність

використання

оборотних

коштів

характеризується

швидкістю їхнього обертання, оборотністю.
Студентам слід усвідомити, що ефективна діяльність підприємства у
довготерміновій перспективі, і підвищення конкурентоспроможності значною
мірою

визначаються

рівнем

інвестиційної

активності

і

масштабами

інвестиційної діяльності.
Інвестиції
підприємницьку

–

це

довгострокові

діяльність

(для

вкладення

одержання

капіталу

прибутку).

(грошей)

у

Виокремлюють

внутрішні (вітчизняні) й зовнішні (іноземні) інвестиції.
У процесі вивчення теми студенти мають набути навиків оцінки
економічної ефективності інвестицій. Завершаючи вивчення даної теми,
студенти знайомляться з основними чинниками підвищення ефективності
використання інвестицій. До них належать: поліпшення структури капітальних
вкладень, удосконалення проектно-кошторисної документації, скорочення
стадії інвестиційного циклу, запровадження економічних методів управління
інвестиційним процесом.
Основні поняття: оборотні фонди, фонди обігу, оборотні кошти,
нормування, норматив, норма витрат, оборотність оборотних коштів, тривалість
обороту, інвестиції, інвестування, внутрішні інвестиції, зовнішні інвестиції.
Тема 8. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
Якість. Показники та методи оцінки якості. Якість вітчизняного
виробництва в умовах ринку. Управління якістю. Конкурентоспроможність
продукції.
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Зміст теми:
Студенти при вивчення теми мають усвідомити, що матеріальний
результат праці у більшості випадків виступає у формі конкретного продукту –
продукції (виробу).
Оскільки в сучасних умовах якість продукції виступає основним
фактором конкурентноздатності товару на ринку, то важливо з’ясувати
економічну суть якості продукції. Показники якості окремих видів і всієї
сукупності продукції, методика їх обчислення. Конкурентоспроможність
продукції та її оцінка.
В темі розглядаються методи забезпечення якості продукції, поняття
стандартизації і сертифікації продукції. Технічний контроль якості на
підприємстві, його організація, форми і методи. Економічна відповідальність
підприємства за якість продукції.
Отже, закінчуючи вивчення даної теми, студентам слід зрозуміти, що
споживна вартість і якість виробів безпосередньо пов’язані між собою, але на
відміну від споживної вартості якість продукції характеризує ступінь її
придатності для споживання, тобто кількісну сторону суспільної споживної
вартості.
Основні поняття: якість, споживча вартість , вартість товару, показники
якості

(одиничні,

комплексні,

узагальнюючі),

методи

оцінки

якості,

конкурентоспроможність товару, сертифікація, стандартизація.
Тема 9. Поточні витрати та ціноутворення
Поняття, характеристика та класифікація витрат. Групування витрат на
виробництво продукції за економічними елементами і складання кошторису
виробництва. Сутність та види собівартості. Розрахунок точки беззбитковості.
Економічний зміст, функції, види, ціни. Формування ціни. Франкування цін.
Мета та методи ціноутворення в умовах ринку.
Зміст теми:
Визначення виду, розміру та місця виникнення витрат – одне з
найважливіших завдань при здійсненні господарської діяльності підприємства,
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оскільки їх розмір безпосередньо впливає на результати його роботи. Ось чому
докладно вивчаються основні види витрат для визначення собівартості
продукції та визначення точки беззбитковості.
В темі вивчаються елементи та статті витрат, сутність, види собівартості.
Собівартість окремих виробів визначається шляхом калькулювання. Об’єкт
калькулювання – це продукція чи роботи (послуги), собівартість яких
обчислюється. Калькуляційна одиниця – одиниця кількісного виміру об’єкту
калькулювання.
Вирізняють калькуляційні розрахунки за методом загальних витрат, за
методом прямих витрат (розміру покриття), зворотну калькуляцію.
Ціна – одна із найважливіших економічних категорій. Розглядається
сутність, функції, види цін та франкування цін.
Ціноутворення – це визначення ціни на вироблену підприємством
продукцію. Тому студенти розглядають найважливіші методи та стратегії
ціноутворення в сучасних умовах.
Основні поняття: витрати, витрати постійні (змінні, загальні, явні,
неявні,

граничні),

собівартість,

елементи

витрат,

статті

калькуляції,

калькуляція, точка беззбитковості, ціна, ціна роздрібна (гуртова, закупівельна,
договірна, тарифи на платні послуги, світова, демпінгова, франко-, вільна,
фіксована, регульована), ціноутворення.
Тема

10.

Фінансово-економічні

результати

й

ефективність

діяльності підприємства
Суть та методи фінансової діяльності. Дохід. Схема формування
фінансових результатів діяльності підприємства. Поняття і види прибутку.
Показники оцінки фінансового стану підприємства. Стадії та види банкрутства.
Ліквідація збанкрутілого підприємства.
Зміст теми:
Фінансові результати, які відображають мету підприємницької діяльності.
Доход від реалізації матеріальних цінностей і майна – це різниця між
ціною їх продажу і матеріальними витратами на придбання і реалізацію.
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Практичне значення показника доходу полягає у тому, що він
характеризує загальну суму коштів, яка надходить на підприємство за певний
період, і, за вирахуванням податків може бути використана на споживання та
інвестування.
Прибуток – частина виручки, що залишається після відшкодування усіх
витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
Рентабельність – відносний показник ефективності роботи підприємства.
У загальній формі обчислюється як відношення прибутку до витрат.
Ефективність виробництва – це комплексна оцінка кінцевих результатів
використання засобів виробництва і робочої сили за певний проміжок часу.
Кількісна визначеність критерію ефективності підприємства знаходить
відображення в окремих показниках загальної ефективності виробництва, які
формують систему показників ефективності.
Як результат неефективної господарської діяльності підприємства може
виникнути банкрутство, що пов’язано з недостатністю активів у ліквідній формі
неспроможність юридичної особи (суб’єкта господарювання) задовольнити у
встановлений для цього термін пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги
та виконати зобов’язання перед бюджетом.
Суб’єктом

банкрутства

(банкрутом)

може

бути

лише

суб’єкт

підприємницької діяльності. Не можуть бути визнані банкрутом казенні
підприємства,

а

також

відокремлені

структурні

підрозділи

суб’єкта

господарювання.
Вивчаються види, стадії та процедура ліквідації.
Основні поняття: фінанси підприємства, фінансові ресурси, дохід,
прибуток

(чистий,

економічний,

балансовий),

виторг,

платоспроможність, рентабельність, банкрутство, ліквідація.

Джерело: розроблено автором
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Додаток В.2
Програма дисципліни «Політична економія»
Тематичний план

самост.
робота

практичні

лекції

Назви
змістових модулів та тем

Разом

Кількість годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Економічний розвиток: рушійні сили, фактори та ступені
Тема 1. Вступ до економічної теорії
Тема 2. Загальні основи економічного розвитку
Всього за модулем 1

2
2
4

1
1

3
3
6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
Теоретичні основи мікро- та макроекономіки
Попит та пропозиція як характеристики 10
3

3

4

Тема 3.
ринку.
Тема 4. Теорія споживчого вибору
Тема 5. Теорія фірми та ринкова пропозиція
Тема 6. Економічна теорія як основа економічної
політики держави
Тема 7. Формування економічної системи України.
Зовнішньо-економічні зв’язки
Всього за модулем 2
Всього годин

5
6
11

10
8
7

3
2
2

3
2
1

4
4
4

8

2

2

4

43
54

12
16

11
12

20
26
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Додаток В.3
Програма дисципліни «Основи менеджменту»
Тематичний план

Всього годин

практичні

самост.
робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Сутність менеджменту
Тема 1.Поняття і сутність менеджменту
Тема 2. Організація як об’єкт управління
Тема 3.Прийняття управлінських рішень
Всього за модулем 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
Функції менеджменту
Тема 4.Планування в організації
Тема 5. Організація як функція управління
Тема 6. Мотивація
Тема 7. Управлінський контроль
Всього за модулем 2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3
Ефективність управління
Тема 8. Лідерство
Тема 9. Управління конфліктами і стресами
Тема 10. Ефективність управління
Всього за модулем 3

лекції

Назви
змістових модулів та тем

Разом

Кількість годин

10
14
10
34

2
4
2
8

2
4
2
8

6
6
6
18

10
10
10
10
40

2
2
2
2
8

4
4
4
4
16

4
4
4
4
16

10
12
12
34
108

2
2
2
6
26

4
4
4
12
16

4
6
6
16
66
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Додаток В.4
Програма дисципліни «Основи маркетингу»
Тематичний план
Кількість годин
самост.
робота

2

2

2. Класифікація маркетингу та його основні категорії.
3. Маркетингові дослідження.
4. Сегментація та позиціонування на ринку.
Всього за модулем 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
Маркетингова політика
5. Маркетингова товарна політика.
6. Маркетингова цінова політика.
7. Маркетингова політика розподілу.
8. Маркетингова політика комунікацій.
Всього за модулем 2
Всього годин

лекції

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Сутність маркетингу та його основні категорії
1. Сутність маркетингу і його сучасна концепція.
6
2

Разом

практичні

Назви
змістових модулів та тем

6
6
8
26

2
2
2
8

2
2
2
8

2
2
4
10

8
8
8
8
28
54

2
2
2
2
8
16

4
4
4
4
12
20

2
2
2
2
8
18
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Додаток В.5
Програма дисципліни «Фінанси підприємства»
Тематичний план

самост.
робота

2
2
2
6

2
3
2
4
11

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
Структура фінансів та характеристика її елементів.
Тема 5. Державні цільові фонди.
6
2
Тема 6. Фінанси підприємницьких структур.
10
2
Тема 7. Страхування і страховий ринок.
7
2
Тема 8. Фінанси у зовнішньо-економічній діяльності.
6
2
Всього за модулем 2
29
8
Всього годин
54 16

2
4
2
2
10
16

2
4
3
2
11
22

лекції
2
2
2
2
8

Назви
змістових модулів та тем

Разом

практичні

Кількість годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Теоретичні аспекти фінансів. Державні фінанси.
Тема 1. Сутність та призначення фінансів.
Тема 2. Фінансова система Ураїни.
Тема 3. Державни бюджет: доходи, видатки.
Тема 4. Податкова система.
Всього за модулем 1

4
7
6
8
25
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Додаток Ґ

Рівні
високий
достатній

Мотиваційно-особистісний

Критерій

Характеристика рівнів сформованості економічної компетентності
за різними критеріями
Додаток Ґ. 1
Таблиця 3.1
Характеристика рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
за мотиваційно-особистісним критерієм
Характеристика мотиваційно-особистісного критерію
Виявляються стійкі професійні мотиви, сформовані
усвідомлені ціннісні орієнтації щодо доцільного
використання економічної компетентності у навчальній та
майбутній професійній діяльності; високий рівень
економічної
культури
та
підтверджена
здатність
створювати сприятливе робоче середовище в умовах,
наближених до специфіки майбутньої професійної
діяльності; яскраво виражена повага до загальної культури
майбутньої професійної діяльності; високий рівень
відповідальності за економічно-доцільні вчинки, що
проявляється моделями поведінки відповідно до
навчальних вимог, а також очікувань, прийнятих у сфері
HoReCa.
Наявні професійні мотиви, сформовані ціннісні орієнтації
щодо доцільного використання економічної компетентності
у навчальній та майбутній професійній діяльності;
належний рівень економічної культури та здатність
створювати сприятливе робоче середовище в умовах,
наближених до специфіки майбутньої професійної
діяльності; виражена повага до загальної культури
майбутньої професійної діяльності; майбутній фахівець
розуміє міру відповідальності за економічно доцільні
вчинки, що проявляється моделями поведінки відповідно
до навчальних вимог, а також очікувань, прийнятих у сфері
HoReCa.
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середній
низький

Мотиваційно-особистісний

Продовження таблиці 3.1
Професійні мотиви ситуативні, нестійкі ціннісні орієнтації
щодо доцільного використання економічної компетентності у
навчальній та майбутній професійній діяльності; обмеженість
економічної культури та малоспроможність створювати
сприятливе робоче середовище в умовах, наближених до
специфіки майбутньої професійної діяльності; повага до
загальної культури майбутньої професійної діяльності слабо
виражена; майбутній фахівець поверхнево усвідомлює
відповідальність за економічно-доцільні вчинки, що інколи
проявляється невідповідними навчальним вимогам, а також
очікуванням, прийнятих у сфері HoReCa, моделями поведінки.
Відсутній інтерес професійні мотиви несформовані, відсутні
ціннісні орієнтації щодо доцільного використання економічної
компетентності у навчальній та майбутній професійній
діяльності; низький рівень економічної культури та
неспроможність створювати сприятливе робоче середовище в
умовах, наближених до специфіки майбутньої професійної
діяльності; відсутня повага до загальної культури майбутньої
професійної діяльності; майбутній фахівець не усвідомлює
відповідальності за економічно-доцільні вчинки, моделі
поведінки суперечать навчальним вимогам, а також
очікуванням, прийнятих у сфері HoReCa.

Джерело: розроблено автором

241

Додаток Ґ.2

Рівні
достатній

Когнітивно-пізнавальний

високий

Критерій

Таблиця 3.2
Характеристика рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
за когнітивно-пізнавальним критерієм

Характеристика когнітивно-пізнавального критерію
Виявляється системне прагнення до опанування актуальними й
перспективними економічними знаннями, необхідними для
безперервного розвитку економічного мислення, економічної
культури; спостерігається активність студента в інноваційнотворчому переосмисленні уявлень, понять, суджень, теорій,
ідей, постійна активна позиція у генеруванні та реалізації
оригінальних ідей, створенні проектів тощо у контексті
прийняття економічно доцільних рішень щодо розв’язання
завдань професійно-економічного характеру; високий рівень
вільної комунікації, що відображається конструктивними
взаємозв’язками суб’єктів з метою передавання інформації,
узгодження дій, здійснення спільної діяльності на основі
принципу партнерства й співробітництва.
Студент володіє актуальними й перспективними економічними
знаннями,
необхідними
для
безперервного
розвитку
економічного мислення, економічної культури; здійснює
інноваційне переосмислення уявлень, понять, суджень, теорій,
ідей, бере участь у генеруванні та реалізації оригінальних ідей,
створенні проектів тощо у контексті прийняття економічно
доцільних рішень щодо розв’язання завдань професійноекономічного характеру; здатен до вільної комунікації задля
забезпечення взаємозв’язків суб’єктів з метою передавання
інформації, узгодження дій, здійснення спільної діяльності на
основі принципу партнерства й співробітництва.

низький

Когнітивно-пізнавальний

середній
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Продовження табл. 3.2
Виявляється несистематичне прагнення до опанування
актуальними й перспективними економічними знаннями,
необхідними для безперервного розвитку економічного
мислення, економічної культури; спостерігається епізодична
активність студента в інноваційно-творчому переосмисленні
уявлень, понять, суджень, теорій, ідей, здебільшого уникає
участі у виконанні завдань, які потребують генерування та
реалізації оригінальних ідей, у створенні проектів тощо у
контексті прийняття економічно доцільних рішень щодо
розв’язання завдань професійно-економічного характеру;
рівень вільної комунікації не завжди уможливлює забезпечення
конструктивних взаємозв’язків суб’єктів з метою передавання
інформації, узгодження дій, здійснення спільної діяльності на
основі принципу партнерства й співробітництва.
Відсутній
інтерес
до
опанування
актуальними
й
перспективними економічними знаннями, необхідними для
безперервного розвитку економічного мислення, економічної
культури; спостерігається низька активність студента в
інноваційно-творчому переосмисленні уявлень, понять,
суджень, теорій, ідей, уникає участі у виконанні завдань, які
потребують генерування та реалізації оригінальних ідей, у
створенні проектів тощо у контексті прийняття економічно
доцільних рішень щодо розв’язання завдань професійноекономічного характеру; рівень вільної комунікації не
забезпечує конструктивні взаємозв’язки суб’єктів з метою
передавання інформації, узгодження дій, здійснення спільної
діяльності на основі принципу партнерства й співробітництва.

Джерело: розроблено автором
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Додаток Ґ.3

Рівні
достатній

Діяльнісно-рефлексивний

високий

Критерій

Таблиця 3.3
Характеристика рівнів сформованості економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
за діяльнісно-рефлексивним критерієм

Характеристика діяльнісно-рефлексивного критерію
Виявляються досконалі вміння студента мобілізувати економічні
знання, уміння й навички, особистісні якості й, на основі
інноваційно-творчого їх перетворення в дії, забезпечується висока
спроможність планувати та організовувати підприємницьку
діяльність у сфері HoReCa; характеризується високою здатністю до
професійної мобільності, що засвідчується власним розвитком,
успішною адаптацією в змінюваних умовах праці з постійно
зростаючими вимогами до якості обслуговування у сфері HoReCa;
рівень
сформованості
конкурентоздатності
високий,
що
проявляється умінням якісно та адекватно виконувати професійноекономічні функцій, аналізувати результати власної діяльності й на
рефлексивній основі розвивати власні можливості та коригувати
поведінку з метою самореалізації та сприяння розвитку
конкурентоспроможного професійного середовища.
Студент володіє вміннями мобілізувати економічні знання, уміння й
навички, особистісні якості й, на основі інноваційно-творчого їх
перетворення в дії, здатен планувати та організовувати
підприємницьку діяльність у сфері HoReCa; характеризується
здатністю до професійної мобільності, що засвідчується власним
розвитком, адаптацією в змінюваних умовах праці з постійно
зростаючими вимогами до якості обслуговування у сфері HoReCa;
майбутній фахівець є конкурентоздатним, що проявляється умінням
виконувати професійно-економічні функцій, аналізувати результати
власної діяльності й на рефлексивній основі розвивати власні
можливості та коригувати поведінку з метою самореалізації та
сприяння
розвитку
конкурентоспроможного
професійного
середовища.
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низький

Діяльнісно-рефлексивний

середній

Продовження табл. 3.3
Студент епізодично може мобілізувати економічні знання,
уміння й навички, особистісні якості й, на основі інноваційнотворчого їх перетворення в дії, інколи здатен планувати та
організовувати підприємницьку діяльність у сфері HoReCa;
слабо виражена здатність до професійної мобільності засвідчує
повільні темпи власного розвитку, виникають труднощі в
адаптації студента до змінюваних умов праці з постійно
зростаючими вимогами до якості обслуговування у сфері
HoReCa;
конкурентоздатність майбутнього фахівця
проявляється ситуативними уміннями виконувати професійноекономічні функцій, небажанням аналізувати результати
власної діяльності й на рефлексивній основі розвивати власні
можливості та коригувати поведінку з метою самореалізації та
сприяння розвитку конкурентоспроможного професійного
середовища.
Студент не може мобілізувати економічні знання, уміння й
навички, особистісні якості й, на основі інноваційно-творчого
їх перетворення в дії, не здатен планувати та організовувати
підприємницьку діяльність у сфері HoReCa; низька здатність
до професійної мобільності негативно позначається на
власному розвитку, мають місце труднощі в адаптації студента
до змінюваних умов праці з постійно зростаючими вимогами
до
якості
обслуговування
у
сфері
HoReCa;
конкурентоздатність майбутнього фахівця низька, що
спричинено неумінням виконувати професійно-економічні
функцій, спостерігається ігнорування аналізу результатів
власної діяльності на рефлексивній основі й унеможливлює
розвиток власних можливостей та коригування поведінки з
метою
самореалізації
та
сприяння
розвитку
конкурентоспроможного професійного середовища.

Джерело: розроблено автором
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Додаток Д
Таблиця 3.4
Комплекс методик для виявлення сформованості економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу в професійному коледжі
Критерії

Показники

Діагностичний інструментарій

професійні мотиви

Опитувальник для майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
щодо виявлення мотивів професійної діяльності
(розроблений на основі методики діагностики
мотивації професійної діяльності Замфір К. у
модифікації А. Реана).
Авторський
опитувальник
«Економічна
культура майбутнього фахівця готельного та
ресторанного сервісу».
Діагностична
трьохкомпонентна
шкала
оцінювання рівня сформованості загальної
компетентності
«відповідальність»
(модифікована
Н. Креденець
на
основі
діагностичної
карти оцінювання рівня
сформованості
загальної
компетентності
«відповідальність» за В. В. Пшеничною).

економічна культура
Мотиваційноособистісний
відповідальність

економічні знання
Когнітивнопізнавальний

інноваційне
економічне
мислення
вільна комунікація
підприємницька
компетентність

Діяльніснорефлексивний

професійна
мобільність

конкурентоздатність

Джерело: розроблено автором

Результати тестування із спецдисциплін.
Тест діагностики
креативності.

творчого

потенціалу

і

Методика КОЗ (вивчення комунікативних і
організаторських
здібностей
особистості,
розроблена В. Синявським і Б. Федоришиним)
Тест на виявлення загальних здібностей до
підприємництва (GETTEST).
Анкета на виявлення рівня сформованості
професійної мобільності майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
(модифікована на основі анкети, розробленої
О. Сушенцевим).
Методика
«Діагностика
функціональнорольових позицій у команді».
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Додаток Е
Методики, спрямовані на визначення рівня сформованості
діяльнісно-рефлексивного компонента
Додаток Е.1
Методика вивчення мотивації професійної діяльності
(методика К. Замфір в модифікації А. Реана)
Інструкція. Прочитайте перераховані нижче мотиви професійної
діяльності і дайте оцінку їх значущості для Вас за 5-бальною шкалою.
Мотиви
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бали

Грошовий заробіток
Прагнення до просування по роботі
Прагнення уникнути критики з боку керівника і колег
Прагнення уникнути можливих покарань і неприємностей
Потреба в досягненні соціального престижу і поваги з боку інших
Задоволення від самого процесу і результату роботи
Можливість найбільш повної самореалізації саме в даній діяльності
Підраховуються показники внутрішньої (ВМ), зовнішньої позитивної

(ЗПМ) і зовнішньої негативної (ЗНМ) мотивації у відповідності з ключем.
ВМ= (оцінка п. 6 + оцінка п. 7) / 2;
ЗПМ= (оцінка в п. 1 + оцінка в п. 2 + оцінка в п. 5) / 3;
ЗНМ= (оцінка в п. 3 + оцінка пв п. 4) / 2.
Показником вираженості кожного типу мотивації буде число в межах від
1 до 5 (можливе дробове число). Визначається мотиваційний комплекс
особистості. Оптимальним вважається співвідношення: ВМ >ЗПМ > ЗНМ і ВМ
= ЗПМ >ЗНМ. Найгіршим – ЗНМ > ЗПМ > ВМ. Чим оптимальніше
мотиваційний комплекс, чим більш активність студента мотивована самим
змістом професійної діяльності, прагненням досягти в ній певних позитивних
результатів, і навпаки.
Джерело: Реан, А.А., (2006). Психология и психодиагностика личности. Теория, методы
исследования, практикум: арсенал практического психолога. Санкт-Петербург: ПраймЕврознак.
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Додаток Е. 2
Опитувальник
«Економічна культура майбутнього фахівця
готельного та ресторанного сервісу»
Інструкція. Шановний друже! Просимо взяти участь в опитуванні на
виявлення рівня економічної культури. Необхідно уважно прочитати питання та
вибрати одну із запропонованих відповідей. Потрібну відповідь обведіть.
Опитувальник
1. В якому варіанті відповіді, на Вашу думку, найточніше визначено
економічну культуру фахівця готельного та ресторанного сервісу?
а) культура взаємовідносин споживачів та виробників сфери готельного та
ресторанного сервісу;
б) комплекс уявлень, переконань, звичок, стереотипів поведінки фахівця
готельного та ресторанного сервісу, які реалізовуються в економічній сфері
суспільства й пов'язані з професійно-економічною діяльністю;
в)

культура

взаємовідносин

між

підприємцями

сфери

готельного

та

ресторанного сервісу;
г) піклування держави про малозабезпечених, інвалідів, сиріт та інших людей,
які працюють у сфері готельного та ресторанного сервісу.
2. У якому з варіантів вказано складові економічної культури фахівця
готельного та ресторанного сервісу?
а) рівень життя, соціальні норми, соціальні гарантії у сфері готельного і
ресторанного сервісу;
б) попит, пропозиція, конкуренція, ціни на послуги фахівця сфери готельного
та ресторанного сервісу;
в) економічні цінності, ідеали, норми, стереотипи фахівця готельного та
ресторанного сервісу;
г) фрагментарність, амбівалентність, конфліктність фахівця готельного та
ресторанного сервісу.
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3. До основних складових економічної культури країн з розвиненою
економікою відносять:
а)

мінімалістську

трудову

стратегію,

орієнтацію

на

патрон-клієнтські

відносини, економічну детренованість, політичну нейтральність;
б)

мінімалістську

трудову

стратегію,

орієнтацію

на

патрон-клієнтські

відносини, економічну детренованість, зрівняльну психологія;
в)

економічний

раціоналізм,

інноваційність,

різноманітність

моделей

економічної поведінки, високу суб’єктність, високу культуру партнерських
трудових відносин, політичну нейтральність;
г) орієнтацію на патрон-клієнтські відносини; різноманітність моделей
економічної поведінки, високу суб’єктність, високу культуру партнерських
трудових відносин, політичну нейтральність.
4. Високий рівень знань з економічних дисциплін необхідний для розвитку:
а) організаторських здібностей;
б) готовності до вирішення професійних завдань майбутньої професійної
діяльності;
в) здатності до творчості;
г) індивідуальних якостей (інтелігентності, цивілізованості).
5. Амбівалентність як феномен економічної культури виявляється у:
а) відсутності базового консенсусу в суспільстві щодо економічних
цінностей,

високому

ступені

напруженості

між

соціально-класовими

угрупованнями;
б) сполученні особливостей прояву елементів традиційно українських,
радянських (цінностей патерналістської культури) і модерністських (цінностей
капіталістичної культури, які запозичуються разом із західними ринковими
інститутами);
в) високому ступені гетерогенності економічної культури – існуванні багатьох
класових, національних, регіональних, конфесіональних та інших субкультур;
г) високій культурі партнерських трудових відносин.
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6. Яка роль економічної культури та економічної компетентності у
професії фахівця готельного та ресторанного сервісу?
а) вимоги дня;
б) підвищення загальнокультурного рівня;
в) необхідна складова професійних знань;
г) власна відповідь_________________________________________________.
7. Чи усвідомлюєте Ви важливість вивчення економічних дисциплін для
формування економічної культури та компетентності майбутнього фахівця
готельно-ресторанної сфери?
а) Так, важливо володіти високим рівнем економічної культури та бути
економічно компетентним фахівцем сфери готельно-ресторанного сервісу.
б) Ні, для працівників сфери готельно-ресторанного сервісу не є потрібною
економічна культура та економічна компетентність.
8. До економічної культури майбутнього молодшого спеціаліста
готельного та ресторанного сервісу можна віднести:
а) економічну спрямованість;
б) економічні знання;
в) способи організації господарської діяльності підприємства готельноресторанної сфери;
г) немає правильної відповіді.
9. Чи потрібно Вам підвищувати свій рівень економічної культури?
а) Так, економічні дисципліни потрібні для загального розвитку та цікаві до
вивчення.
б) Ні. Я володію достатнім рівнем економічної культури.
в) Так. Розумію необхідність економічних знань у повсякденному житті та у
здійсненні майбутньої професійної діяльності в сучасних умовах глобального
економічного простору.
г) Ні. Я вважаю, що в моєму житті та у майбутній професії економічна культура
не має значення.

250
10. Що, на Вашу думку, дасть можливість підвищити рівень економічної
культури фахівця сфери готельного та ресторанного сервісу?
а) збільшення кількості занять з економічних дисциплін;
б) економічна спрямованість особистості (потреби, інтереси та мотиви
діяльності фахівця у професійно-економічній сфері);
в) власна відповідь_________________________________________________.

Джерело: розроблено автором
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Додаток Е.3
Діагностична трьохкомпонентна шкала оцінювання рівня
сформованості загальної компетентності «відповідальність»
(модифікована Н. Креденець на основі діагностичної карти оцінювання рівня
сформованості загальної компетентності «відповідальність» за .В. Пшеничною)
Інструкція. Студентам пропонується здійснити самооцінку знань, умінь,
відношень у трьох блоках шкала, оцінюючи свої судження від 1 до 3 балів.

Компонент

Оцінка
суджень
(1, 2, 3
бали)

Характеристика

Знання навчальних й професійних обов’язків
Прогнозування результатів своєї діяльності
Усвідомлення необхідних дій для отримання
Когнітивний бажаного результату діяльності
Емоційне ставлення до професійних обов’язків
Емоційне переживання труднощів у виробничій
Емоційний
сфері
Здатність до емпатії, переживання за свої
результати діяльності й колег по роботі
Постійне і повне занурення у діяльність
Доведення діяльності до отримання результату
Поведінковий Відсутність потреби в опіцій зовнішньому
контролі під час виконання діяльності
Загальна кількість балів – 27. Рівень сформованості відповідальності, як
узагальненого

показника

визначається

за

середнім

значенням

трьох

компонентів. Загальний результат відображається в таких межах: 1-7 низький
рівень сформованості соціальної та професійної відповідальності, 8-14
середній, 15-20 достатній, 21-27 високий.
Джерело: Креденець Н. Д. Теоретичні та методичні засади формування професійної
компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості: додатки до дис. ... докт.
педагогічних наук: 13.00.04 / Креденець Неля Дмитрівна. – Київ, 2016. – 320 с.
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Додаток Ж
Методики, спрямовані на визначення рівня сформованості
когнітивно-пізнавального компонента
Додаток Ж.1
Тестові завдання на визначення рівня володіння теоретичними знаннями
з економічних дисциплін
(до дисципліни «Економіка підприємства»)
1. Основною метою діяльності виробничо-комерційної фірми є:
а) випуск продукції;
б) захист соціальних інтересів персоналу фірми;
в) випуск продукції та надання послуг для одержання прибутку;
г) підвищення технічного рівня виробництва.
2. Виробничо-технічна система підприємства - це:
а) організаційна форма виробничої одиниці з визначеною внутрішньою
структурою, зовнішнім середовищем та закономірностями функціонування;
б) набір правил соціальної поведінки, яким користується підприємство
для досягнення своїх цілей;
в)

складна,

динамічна

система,

яка

характеризується

обсягом

різноспрямованих інформаційних зв'язків;
г) єдиний техніко-технологічний комплекс, система робочих машин та
устаткування, які підібрані пропорційно по кількості та потужності відповідно
до видів і обсягів продукції, яка випускається.
3. Вхідний потенціал підприємства має такі складові:
а) обсяг продукції та надання послуг;
б) ресурси, енергія, інформація, підприємництво;
в) матеріальні, трудові, фінансові ресурси, інформація;
г) технічний та організаційний рівень виробництва.
4. Функціональний потенціал підприємства може бути представлений
такими ланками:
а) виробництво, управління, маркетинг, наукові дослідження;
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б) виробництво та його організація, управління, соціальні служби,
маркетинг;
в) загальне управління, фінансове управління, маркетинг, організація
виробничого процесу, наукові дослідження;
г) виробництво, фінанси, маркетинг.
5. За правовим статутом та формою господарювання всі підприємства
можна поділити на такі групи:
а) приватні, колективні, державні;
б) головні, дочірні, асоційовані, філіали;
в) кооперативні, орендні, господарські товариства;
г) немає правильної відповіді.
6. До факторів, що визначають виробничу потужність, належать:
а) кількість устаткування (площі), фонд часу роботи устаткування,
продуктивність устаткування;
б) фактори технічного та організаційного рівня виробництва;
в) продуктивність праці, продуктивність устаткування;
г) виробнича програма.
7. При розрахунку виробничої потужності у багатономенклатурному
виробництві береться до уваги:
а) корисний фонд робочого часу устаткування, кількість устаткування,
трудомісткість одиниці продукції;
б) корисний фонд робочого часу устаткування, кількість устаткування,
трудомісткість одиниці типового виду продукції;
в) корисний фонд робочого часу устаткування, кількість устаткування,
трудомісткість комплекту;
г) коефіцієнт виробничою потужності відносно груп устаткування,
виробнича програма.
8. Структура асортименту продукції – це:
а) склад та співвідношення між товарами, які утворюють асортиментну
гаму підприємства;
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б) склад товарів, які утворюють асортиментну гаму;
в) перелік продукції однакового призначення;
г) більш деталізована товарна класифікація.
9. Номенклатура продукції підприємства – це:
а) склад продукції за видами, підвидами, марками та модифікаціями;
б)

перелік

продукції

однакового

призначення,

яка

реалізується

підприємством і представлена окремою позицією;
в) більш деталізована товарна класифікація;
г) товари, які за функціональними особливостями та рівнем цін
відносяться до різних категорій покупців і створюють широкий параметричний
ряд.
10. За ступенем готовності вся продукція підприємства складається:
а) з готових виробів та напівфабрикатів;
б) з готових виробів, напівфабрикатів та незакінченого виробництва;
в) з напівфабрикатів та незакінченого виробництва;
г) немає правильної відповіді.
11. Основними складовими основного капіталу підприємства є:
а) основні то оборотні фонди;
б) основні фонди та оборотні кошти;
в) оборотні кошти, нематеріальні активи, довгострокові фінансові
вкладення;
г) основні фонди, нематеріальні активи, довгострокові фінансові
вкладення.
12. Виробнича структура основних фондів відображає:
а) склад і співвідношення основних фондів відносно ролі і функцій у
технологічному процесі;
б) склад і співвідношення основних фондів між їх активною та пасивною
частками;
в) склад і співвідношення основних фондів між їх групами за віком;
г) склад і співвідношення основних фондів за їх призначенням.
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13. Під нематеріальними активами розуміють:
а) засоби праці, які функціонують у виробництві довше одного року,
мають вартість понад установлений ліміт;
б) умовну вартість об'єктів промислової та інтелектуальної властивості, а
також інших майнових прав, які визначаються об'єктом права власності
конкретного підприємства (господарства);
в) предмети, що служать менше одного року, незалежно від їх вартості;
г) тільки наукові дослідження.
14. Відновна вартість основних фондів дорівнює:
а) фактичній сумі витрат підприємства на придбання, транспортування,
монтаж, побудову і спорудження основних засобів;
б) первісній вартості за вирахуванням зносу;
в) витратам на створення, будування, придбання, транспортування і
монтаж даного предмету основних засобів у сучасних умовах, за діючими
цінами на момент переоцінки;
г) вартості, за якою основні фонди відображаються на балансі
підприємства.
15. Балансова вартість основних фондів другої та третьої групи
визначається на рівні:
а) їх залишкової вартості;
б) їх первісної вартості;
в) їх відновлюваної вартості;
г) немає правильної відповіді.
16. Балансова вартість нематеріальних активів визначається на рівні:
а) первісної вартості;
б) залишкової вартості;
в) первісної вартості з урахуванням індексації;
г) відновлюваної вартості.
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17. Вставити пропущене слово: «Норми амортизаційних відрахувань для
основних фондів першої групи встановлюються у відсотках до ________
вартості основних фондів»:
а) залишкової;

в) первісної;

б) відновлюваної;

г) балансової.

18. Розрахунок амортизаційних відрахувань методом залишку, що
зменшується, передбачає:
а) нарахування амортизації відповідно до норм амортизації рівномірно,
протягом нормативного строку служби;
б) здійснення значної частки амортизаційних відрахувань в перший рік
використання основних фондів (до 30%);
в) нарахування амортизації на підставі залишкової вартості;
г) нарахування амортизації на підставі строку корисної служби основних
фондів.
19. Прискорена амортизація означає:
а) начислення амортизації за сумою цифр числа років експлуатації
основних фондів;
б) начислення амортизації відповідно до норм амортизації рівномірно,
протягом нормативного строку служби;
в) засіб формування процесу накопичення капіталу, прискорення
оновлення та модернізації машин і устаткування з метою підвищення
конкурентоспроможності на світових ринках;
г) начислення амортизації на підставі залишкової вартості.
20. Фондовіддача розраховується на підставі:
а) вартості основних фондів на початок року;
б) середньорічної вартості основних фондів;
в) середньорічної вартості активної частки основних фондів;
г) вартості основних фондів на кінець року.
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Диференційовані завдання
Тестові завдання (0,5 балів кожне)
1. Сукупність грошових коштів та майна, яка необхідна для організації
та початку функціонування підприємства – це :
а) резервний фонд підприємства;
б) майно засновників підприємства;
в) статутний фонд підприємства;
г) страховий фонд підприємства.
2. Додаткова заробітна плата –
а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці
б) це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та
винахідливість і за особливі умови праці.
в) це винагорода за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними
системи і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати,
які передбаченні актами чинного законодавства або які провадяться понад
установлені зазначеними актами нормами.
г) немає правильної відповіді
3. Основні фонди при зарахуванні на баланс підприємства в результаті їх
придбання (будівництва) оцінюються:
а) за відновною вартістю;
б) за повною первісною вартістю;
в) за змішаною вартістю;
г) за повною відновною вартістю.
4. Довгострокові

вкладення

капіталу

(грошей)

у

підприємницьку

діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку) називають:
а) акціями;
б) інвестиціями;
в) капітальними вкладеннями;
г) джерелами фінансування.
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Теоретичні запитання (2 бали кожне)
1. Поясніть, що таке SWOT-аналіз та для чого його використовують.
Наведіть короткий приклад.
2. Охарактеризуйте такі поняття, як: основні фонди, амортизація та знос
основних засобів.
Практичні завдання (3 бали кожне)
Завдання 1
Визначте та обґрунтуйте яка організаційна структура підприємства
зображена на схемі:

Завдання 2
В наявності є наступні дані про залишки заборгованості по кредиту і

Підприємство

оборотах по погашенню, тис. грн.

І
ІІ

Залишок заборгованості по кредиту

1.0
1

50
50

0
1.0
2

0
1.0
3

0
1.0
4

0
1.0
5

0
1.0
6

0
1.0
7

1
30
3
20

1
40
3
10

1
20
3
30

1
35
3
50

1
10
3
70

1
45
3
90

Оборот
по
погашен
ню
І
0
І
ква ква
рта рта
л
л
1
9
10
60
3
1
000 120

Середні
залишки
заборгованості
по кредиту
І
І
І
а
І
ква
пів
квар
рта
річ
тал
л
чя
8

Швидкість
обороту позик
З
ква
рта
л

І

І
а
І
пів
квар
річ
тал
чя

1

Визначити по кожному підприємству і по двох підприємствах разом,
заповнити таблицю: 1) середні залишки заборгованості по кредиту за І та ІІ
квартали; 2) швидкість обороту позик по кварталах та за півріччя.
Джерело: розроблено автором.

З
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Додаток Ж.2
Тест діагностики творчого потенціалу і креативності
(опитувальник креативності Д.Джонсона)
Інструкція. Кожне твердження опитувальника оцінюється за шкалою: 1 –
ніколи, 2 – рідко, 3 – іноді, 4 – часто, 5 – постійно. Загальна оцінка творчих
здібностей є сумою балів (мінімальна оцінка – 8, максимальна оцінка – 40
балів). Час виконання – 15-20 хвилин.
Опитувальник
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольний список характеристик творчих здібностей:
Творча особистість здатна:
Відчувати тонкі, невизначені, складні особливості навколишнього світу
(чутливість до проблеми, перевага складностей).
Висувати й виражати велику кількість різних ідей у певних умовах (швидкість).
Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість).
Пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії або рішення (спритність,
винахідливість).
Проявляти уяву, почуття гумору й розвивати гіпотетичні можливості (уява,
здатність до структурування).
Демонструвати поводження, яке є несподіваним, оригінальним, але корисним
для рішення проблеми (оригінальність, винахідливість і продуктивність ).
Утримуватися від прийняття першої ліпшої думки, типової, загальноприйнятої
позиції, висувати різні ідеї й вибирати кращу (незалежність, нестандартність).
Проявляти впевненість у своєму рішенні, незважаючи на труднощі, які виникли,
брати на себе відповідальність за нестандартну позицію, думку, що сприяє
рішенню проблеми (упевнений стиль поведінки з опорою на себе,
самодостатність).

Відповідність суми балів рівням творчих здібностей
Рівень творчих здібностей
Дуже високий
Високий
Нормальний, середній
Низький
Дуже низький

Бали

Сума балів
40–34
33–27
26–20
19–15
14–8

Джерело: Ильин, Е.П. (2009). Психология творчества, креативности, одаренности. СанктПетербург: Питер.
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Додаток Ж.3
Методика КОЗ
(тест-опитувальник «Комунікативні та організаторські здібності» за
Синявським В.В. та Федоришин Б.О.)
Інструкція. Шановні студенти! Запропонований вам тест містить 40
питань. Прочитайте їх та дайте відповіді на всі питання за допомогою бланка.
На бланку надруковані номери питань. Якщо ваша відповідь на питання
позитивна, тобто ви погоджуєтесь з тим, про що запитують, то на бланку
відповідний номер обведіть кружечком. Якщо ваша відповідь негативна, тобто
ви не погоджуєтесь, то відповідний номер закресліть. Слідкуйте, щоб номер
питання і номер у бланку для відповідей співпадали.
Не слід витрачати багато часу на роздуми, відповідайте швидко.
Можливо, на деякі питання вам буде важко відповісти. Тоді намагайтесь дати
ту відповідь, якій ви надаєте перевагу. Відповідаючи на питання, не прагніть
створити заздалегідь приємне враження. Важлива ваша відвертість під час
відповіді.
Опитувальник
Ця методика виявляє комунікативні та організаторські здібності
особистості (вміння чітко та швидко налагоджувати ділові та товариські
контакти з людьми бажання розширити контакти, участь у групових заходах,
вміння впливати на людей, бажання проявляти ініціативу і т.д.).
Інструкція: Перед вами 40 запитань, на кожне з яких потрібно дати
відповідь «таю або «ні».
1. Чи є у Вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми?
2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?
3. Чи довго турбує Вас почуття образи на своїх товаришів?
4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася?
5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?
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6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття
ним Вашої думки?
7. Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити час за книгами або
за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?
8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко
Ви відмовитися від своїх намірів?
9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за
Вас?
10. Чи любите Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами
різноманітні ігри і розваги?
11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії (колективи)?
12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати
сьогодні?
13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з
незнайомими людьми ?
14. Чи прагнете Ви, щоб Ваші товариші діяли у відповідності з Вашою
думкою?
15. Чи важко Вам освоюватися в новому колективі?
16. Правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через
невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?
17. Чи прагнете Ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися,
поспілкуватися з незнайомою людиною?
18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе?
19. Чи дратують Вас оточуючі, чи виникає у Вас бажання побути
наодинці?
20. Чи правда, що Ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для
Вас обстановці?
21.Чи подобається Вам постійно бути серед людей?
22. Чи виникає у Вас відчуття дискомфорту, якщо Вам не вдається
завершити розпочату справу?
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23.Чи важко Вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою
людиною?
24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями?
25. Чи подобається Вам брати участь в колективних іграх?
26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу під час вирішення проблем, які
зачіпають інтереси Ваших друзів?
27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих
людей?
28. Чи правда, що ви не прагнете до того, щоб довести правильність своїх
дій чи слів?
29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення у незнайоме
товариство?
30. Чи брали Ви участь у громадському житті школи (підприємства)?
31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих?
32. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку чи рішення,
якщо його не зразу прийняли друзі?
33. Чи відчуваєте Ви себе комфортно в незнайомій компанії?
34. Чи охоче Ви організуєте вечірку для своїх товаришів?
35. Чи правда, що Ви губитеся, коли треба говорити перед великою
кількістю людей?
36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення ?
37. У Вас багато друзів?
38. Чи часто Ви буваєте в центрі уваги своїх друзів?
39.Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими
людьми?
40.Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої
групи своїх друзів?
Обробка результатів
Комунікативні схильності:
Так – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33, 37
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Ні – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Організаторські схильності:
Так – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
Ні – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Коефіцієнт комунікативних або організаторських здібностей К – це відношення
кількості відповідей, що співпадають з ключем до числа 20: К = х/20.

Показники, отримані за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1.
Показники близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи
організаторських здібностей, близькі до 0 – про низький рівень. Оціночний
коефіцієнт

(К)

випробування.

–

це

Для

первинна

якісної

кількісна

характеристика

стандартизації

результатів

матеріалів
дослідження

використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних
показників К відповідає визначена оцінка. Наприклад, у Вас кількість
відповідей, що співпали, виявилася рівною 19 за шкалою комунікативних
схильностей і 16 за шкалою організаторських здібностей. Користуючись
формулою, вираховуємо:
К(ком.) = 19/20 = 0,95; К(організат.) = 6/20 = 0,8.
Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі
шкалами оцінок комунікативних та організаторських здібностей.
Шкала оцінок комунікативних здібностей
Коефіцієнт

0,10-0,45

0,46-0,55

0,56-0,65

0,66-0,75

0,76-1

Оцінка

1

2

3

4

5

Рівень

Низький

Нижче
середнього

Середній

Високий

Дуже високий

Шкала оцінок організаторських здібностей
Коефіцієнт К

0,20-0,55

0,56-0,65

0,66-0,70

0,71-0,80

0,81-1

Оцінка

1

2

3

4

5

Рівень

Низький

Нижче
середнього

Середній

Високий

Дуже
високий
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Інтерпретація результатів
Якщо Ви отримали оцінку «1», Вам властивий низький рівень
схильності до комунікативної та організаторської діяльності.
Для тих, хто отримав оцінку «2», розвиток комунікативних та організаторських здібностей є на рівні нижче середнього. Ви не прагнете до
спілкування, почуваєте себе скуто в новій компанії, у вільний час любите бути
на самоті, обмежуєте свої знайомства, переживаєте труднощі при встановленні
контактів з людьми і, виступаючи перед аудиторією, погано орієнтуєтеся в
незнайомій ситуації, не відстоюєте свою думку, важко переживаєте образи. Не
проявляєте ініціативи в громадській діяльності, у багатьох справах уникаєте
прийняття самостійних рішень.
Якщо Ви отримали оцінку «З», для Вас характерний середній рівень
комунікативних та організаторських здібностей Ви прагнете до контакту з
людьми, не обмежуючи коло своїх знайомств, відстоюєте свою думку, плануєте
роботу. Однак «потенціал» цих схильностей не відрізняється високою
стійкістю. Вам необхідно серйозно зайнятися формуванням і розвитком
комунікативних та організаторських схильностей.
Якщо Ви отримали оцінку «4», Вас можна віднести до групи людей з
високим рівнем комунікативних та організаторських здібностей. Ви не губитеся
в новій ситуації, швидко знаходите друзів, постійно намагаєтеся розширити
коло знайомих, займаєтеся громадською діяльністю, допомагаєте близьким,
друзям, виявляєте ініціативу в спілкуванні, із задоволенням берете участь в
організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення в
екстремальній ситуації.
Якщо Ви отримали оцінку «5», Вас можна віднести до групи людей з
найбільш високим рівнем комунікативних та організаторських здібностей, для
Вас характерні швидка орієнтація у складних ситуаціях, невимушена поведінка
в новому колективі. Ви ініціативні, приймаєте самостійні рішення, відстоюєте
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свою думку Ви легко почуваєте себе в незнайомій компанії, любите і вмієте
організовувати різноманітні ігри, колективні справи.
При інтерпретації отриманих даних слід пам’ятати, що вони лише
констатують наявний рівень комунікативних та організаторських здібностей в
даний період розвитку особистості. Якщо результати тестування виявляться
невисокими, це зовсім не означає, що цих здібностей потенційно у Вас немає.
Просто не були створені умови для їх виявлення та розвитку або у Вас не було
нагальної потреби отримати відповідні вміння.

Джерело: Профконсультационная работа со старшекланиками/ под.ред. Б. А. Федоришина.
– К.: Радянська школа, 1980. – 158 с.
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Додаток З
Методики, спрямовані на визначення рівня сформованості
діяльнісно-рефлексивного компонента
Додаток З.1
Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST)
Інструкція. Шановні студенти! Тест містить 54 твердження. Прочитайте
уважно кожне твердження. Якщо Ви погоджуєтесь з твердженням, то в бланку
відповідей у клітинці обведіть «А», розміщену під порядковим номером
твердження, відповідь на яке Ви даєте. Відповідно, якщо Ви не погоджуєтесь з
твердженням, обведіть у цій самій клітинці літеру «В». У тексті не існує
правильних чи неправильних відповідей. Свою думку висловлюйте вільно і
відверто, і Ви отримаєте достовірні дані про свої психологічні особливості.
Краще давати ту відповідь, яка першою спадає на думку. Час, відведений на
виконання тесту, — 10 хвилин. Якщо все зрозуміло, починайте давати
відповіді.
Опитувальник
1. Я не проти виконувати рутинну роботу за умови, що вона добре
оплачується.
2. Я вибираю, як правило, складні цілі, коли визначаю мету.
3. Не люблю робити щось нове та нетрадиційне.
4. Здібні люди, які не досягають успіху, зазвичай не використовують
шансів, які їм надаються.
5. Я нечасто мрію.
6. Якщо зі мною хтось не згоден, я, як правило, доводжу свою «правоту».
7. Зусилля не мають жодного значення: або Ти щось вмієш, або – ні.
8. Люди вважають, що мої ідеї – оригінальні
9. Якщо би я хотів зіграти в азартну гру, то обрав би лотерею, а не карти.
10. Мені імпонують складні завдання більше ніж прості, бо вони
розвивають мої здібності.
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11. Я надам перевагу стабільній роботі з меншим заробітком, ніж
високооплачуваній роботі, виконання якої може принести збитки.
12. Я роблю те, що мені подобається, а думка інших мене не хвилює.
13. Людям не щастить, тому і не вдаються задумані справи.
14. Попри труднощі, які мені потрібно подолати, все одно хочу пізнавати
нове.
15. При виникненні труднощів із завданням я відкладу його і перейду до
іншого.
16. Завжди виконую заплановане.
17. Мені не подобаються стрімкі зміни в моєму житті.
18. Я би ризикнув, якби знав, що шанси на успіх 50/50.
19. Я більше розмірковую про теперішнє і минуле, ніж про майбутнє.
20. Я би позичив грошей, щоб втілити свою ідею.
21. Працюючи в групі, я не проти, щоб хтось інший керував процесом.
22. Люди мають те, на що заслуговують.
23. Я не люблю відгадувати.
24. Важливішим є добре виконана робота, ніж стосунки з людьми:
25. Я отримаю від життя все що хочу, якщо буду виконувати вказівки
керівників.
26. Люди вважають, що я ставлю забагато питань.
27. Якщо існує шанс на невдачу, то я не ризикуватиму.
28. Не люблю непунктуальних людей.
2.9. Для прийняття рішення мені потрібно зібрати усі факти, незалежно
від того, скільки часу це займе.
30. Я рідко звертаюсь за допомогою.
31. Необхідно «бути в потрібному місці в потрібний час», щоб досягти
успіху, інакше – це неможливо.
32. Мені подобається виконувати різну роботу більше ніж добре
виконувати одну роботу.
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33. Я працював би з людиною, яка не дуже добре обізнана у своїй роботі,
але мені подобається, ніж з кимось, хто є професіоналом своєї справи, проте
мені не до вподоби.
34. Успіх мало пов'язаний із везінням, він є лише результатом важкої
праці.
35. Я люблю працювати за традиційними схемами, не користуючись
новими підозрілими методами.
36. Перш ніж прийняти важливе рішення, я швидко зважу всі «за» і
«проти», не витрачаючи часу на роздуми.
37. Я працюватиму як член команди, навіщо мен брати на себе
відповідальність
38. Я використаю можливість, яка зможе покращити ситуацію, ніж
робити те, що мені більше подобається.
39. Я дію відповідно до інструкцій та роблю, що від мене очікують.
40. Я мало пов’язую із везінням те, що я хочу.
41. Мені подобається, коли

в моєму житті все заплановано та чітко

організовано.
42. Коли маю справу зі складним завданням, то більше думаю про успіх,
ніж про можливу невдачу.
43. Я вважаю, що все в моєму житті визначається іншими людьми.
44. Я зможу зробити кілька справ одночасно.
45. Мені важко усвідомлювати залежність від послуг, наданих іншими
людьми.
46. Щоб завершити свою роботу, я зранку прокидаюся та пізно лягаю.
47. Те, до чого ми звикли, є значно кращим, ніж щось невідоме.
48. Люди вважають мене впертим.
49. Погане планування рідко є причиною недач.
50. Часом в мене виникає так багато ідей, що й не знаю, яку обрати.
51. Мені легко розслабитися під час відпустки.
52. Я отримую від життя все, що хочу, бо важко працюю для цього.
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53. Я легко адаптовуюсь до змін, це ж краще ніж рутина.
54. Люблю нові проекти, навіть, якщо вони ризиковані.
Бланк відповідей

Обробка результатів. Підсумуйте ваші бали. При цьому в кожному рядку
(їх у бланку відповідей всього дев´ять) додайте собі 1 бал за позицію «В», якщо
вона припала на сіру клітинку.
Оцініть в 1 бал кожну обрану вами позицію «А», що припала на світлу
клітинку.
Напишіть загальну суму балів з обраних вами «А» і «В» по кожному
горизонтальному рядку і перенесіть у таблицю знизу.
Рядок 1......... Рядок 2......... Рядок 3.........
Рядок 4........ Рядок 5......... Рядок 6.........
Рядок 7......... Рядок 8......... Рядок 9.........
Тепер виконайте обрахунки з визначенням «ваги» п´яти секцій, що
характеризують

ту

чи

іншу

підприємницьку

рису,

діагностика

яких

передбачена даним тестом.
Додайте:
бали рядка 1 до рядка 6 — Секція 1... бали рядка 3 визначають — Секцію
2. бали рядка 5 до рядка 8 — Секція 3... бали рядка 2 до рядка 9 — Секція 4...
бали рядка 4 до рядка 7 — Секція 5...
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Аналіз результатів.
Кожна секція оцінює конкретну рису. Високий бал по кожній секції
означає ступінь вираженості риси, яка оцінюється у цій секції.
Секція 1. Потреба в досягненнях (подальшому розвитку)
Максимальний бал — 12, середній бал — 9.
Якщо отримали велику кількість балів у цій секції, Ви наділені усіма або
значною кількістю таких рис:
— завбачливість;
— самодостатність;
— оптимізм;
— енергійність;
— наполегливість та рішучість;
— зорієнтовапість на результат (завдання);
— ретельність;
— самовпевненість.
Секція 2. Потреба в незалежності/автономії
Максимальний бал — 6, середній бал — 4.
Якщо отримали велику кількість балів у цій секції, для Вас характерним є:
— робити щось нетрадиційне;
— працювати наодинці;
— робити все по-своєму;
— говорити все, що думаєте;
— не схилятися під тиском групи;
— проявляти впертість та цілеспрямованість;
— не піддаватися тиску наказів;
— вирішувати все самостійно.
Секція 3. Схильність до творчості (творчі здібності/нахили)
Максимальний бал — 12, середній — 8.
Якщо отримали високий бал, для Вас характерним є:
— виявляти схильність до нового, невідомого;
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— мрійливість;
— здогадливість і розвинена інтуїція;
— очікування виклику, змагання;
— багато ідей;
— допитливість.
Секція 4. Уміння йти на зважений ризик
Максимальний бал — 12, середній — 8.
Якщо отримали високий бал, для Вас характерним є:
— адекватна оцінка власних можливостей;
— оцінка більше вигоди, ніж можливості поразки;
— діяти в умовах неповної інформації;
— прийняття складних, але досяжних цілей;
— не зависока амбіційність.
Секція 5. Цілеспрямованість та рішучість
Максимальний бал — 12, середній — 8.
Якщо отримали високий бал у цій секції, то Ви схиляєтеся до:
— покладання на долю, випадок;
— співставлення результатів з докладеними зусиллями;
— здатності контролювати свою долю;
— впевненості в собі та в своїх діях;
— творення власного успіху своїми руками;
— використання можливостей;
— проявів значної наполегливості при досягненні поставленої мети.

Джерело: Пачковський Ю.Ф. (2001). Психологія підприємництва, Львів.
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Додаток З.2
Анкета на виявлення рівня сформованості професійної мобільності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
(модифікована на основі анкети, розробленої О. Сушенцевим)
Інструкція. Шановні студенти! Вам необхідно оцінити кожну якість за
10-бальною шкалою: від 10 до 1 за спаданням залежно від ступеня
сформованості у Вас даної якості. Потрібне значення – обвести.
Складова професійної
мобільності (сформована
професійна мобільність)
Готовність до професійної
мобільності (у мене
яскраво виражене прагнення реалізувати себе в
професії)
Професійна мотивація (я
виявляю стійкий інтерес до
обраної професії, прагну
до самореалізації в ній)
Пізнавально-професійні
знання, уміння, здатності
Володіння ключовими
компетентностями (у мене
сформовані ключові
компетентності на
високому рівні)
Пізнавальна самостійність
(я самостійно визначаюся
мету, завдання та вмію
планувати власну
діяльність)
Переключення з одного
виду діяльності на інший
(я швидко переключаюся
на інший вид діяльності)

Бали

Складова професійної
мобільності (сформована
професійна мобільність)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Готовність до професійної
мобільності (я не маю
бажання реалізовувати себе
в обраній професії)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Професійна мотивація (я не
виявляю інтересу до
обраної професії)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Пізнавально-професійні
знання, уміння, здатності
Володіння ключовими
компетентностями (у мене
сформовані ключові компетентності на низькому
рівні)
Пізнавальна самостійність
(я не усвідомлюю мети і
завдань діяльності, не вмію
планувати власну
діяльність)
Переключення з одного
виду діяльності на інший (я
повільно переключаюся на
інший вид діяльності)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Проектування власної
діяльності у змінених
умовах (я вмію
проектувати свою
діяльність)
Творчий підхід до
розв’язання професійних
задач (я легко розв’язую
завдання, що не мають
шаблонної відповіді і
спонукають до пошуку
нестандартного рішення)
Креативність (творчий
потенціал) (я здатен
породжувати незвичайні
ідеї, відхилятися від
традиційних схем
мислення, швидко
вирішувати проблемні
ситуації)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Продовження таблиці
Проектування власної
діяльності у змінених
умовах (я не вмію
проектувати свою
діяльність)
Творчий підхід до
розв’язання професійних
задач (я розв’язую прості
завдання на репродуктивному рівні)
Креативність (творчий
потенціал) (я не здатен
породжувати незвичайні
ідеї, відхилятися від
традиційних схем мислення,
повільно вирішую
проблемні ситуації)

Джерело: Сушенцев, О. О. (2014) Формування конкурентоздатності майбутніх техніків
електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін. Київ.
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Додаток З.3
Методика «Діагностика функціонально-рольових позицій
в управлінській команді»
Інструкція. У кожному

розділі

розподіліть

суму

10

балів

між

характеристиками, які, на Вашу думку, найбільш точно характеризують вашу
поведінку. Бали можна розподілити між кількома твердженнями. У деяких
випадках всі 10 балів можна розподілити між усіма твердженнями або
застосувати до будь-якого одного твердження. Необхідно занести бали до
таблиці поданої нижче.
1. Що, на мою думку, я можу привнести в групову роботу:
A. Я швидко знаходжу нові можливості.
Б. Я добре можу працювати з багатьма людьми.
B. Я досить вдало пропоную нові ідеї.
Г. Я можу допомагати іншим людям висувати ідеї.
Д. Я здатний дуже ефективно працювати, мені подобається інтенсивна
робота.
Е. Я згоден бути непопулярним, якщо це сприятиме одержанню
позитивних результатів.
Ж. У звичних умовах я працюю швидко.
З. Я не маю упереджень, тому я завжди приймаю альтернативні дії за
можливі.
2. У мене є недоліки в груповій роботі, можливо, через це те, що:
A. Я дуже напружений, якщо захід не продумано, не проконтрольовано,
не проведено.
Б. Я даю занадто велику свободу людям, чиї погляди вважаю
обґрунтованими.
B. Я маю слабкість забагато говорити самому, поки нарешті у групі не
з´являються нові ідеї.
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Г. Мій власний погляд на речі заважає мені миттєво поділяти ентузіазм
колег.
Д. Якщо потрібно чого-небудь досягти, я буваю авторитарним.
Е. Мені важко поставити себе в позицію керівника, тому що я боюся
зруйнувати атмосферу співробітництва в групі.
Ж. Я надто захоплююся власними ідеями і втрачаю те, що відбувається в
групі.
З. Мої колеги вважають, що я занадто турбуюся про несуттєві дрібниці і
хвилююся, що нічого не вийде.
3. Коли я включений у роботу з іншими:
A. Я впливаю на людей, не пригнічуючи їх.
Б. Я дуже уважний, тому помилок через недбалість не може бути.
B. Я готовий наполягати на будь-яких діях, аби не зволікати з часом і не
випустити з поля зору головної мети.
Г. Я маю завжди оригінальні ідеї.
Д. Я завжди готовий підтримати гарну пропозицію для спільних
інтересів.
Е. Я дуже уважно ставлюся до нових ідей і пропозицій.
Ж. Оточенню подобається моя прохолодна розсудливість.
З. Мені можна довірити пильнування за тим, аби вся основна робота була
виконана.
4. У груповій роботі для мене характерне те, що:
A. Я дуже зацікавлений у тому, щоб добре вивчити і дізнатися про своїх
колег.
Б. Я спокійно поділяю погляди оточуючих або дотримуюсь поглядів
меншості.
B. У мене завжди знайдуться гарні аргументи, щоб спростувати
помилкові пропозиції.
Г. На мою думку, я маю хист виконувати роботу, тільки потрібно мати
план.
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Д. У мене є схильність пропонувати щось несподіване.
Е. Усе, що я роблю, намагаюсь довести до досконалості.
Ж. Я готовий встановлювати контакти поза групою.
З. Хоча мене цікавлять усі погляди, я, не роздумуючи, можу прийняти
власне рішення, якщо це необхідно.
5. Я одержую задоволення від своєї роботи, тому що:
A. Мені подобається аналізувати ситуації та шукати правильний вибір.
Б. Мені подобається знаходити практичні вирішення проблеми.
B. Мені подобається відчувати, що я впливаю на встановлення гарних
взаємин.
Г. Мені приємно здійснювати сильний вплив при прийнятті рішень.
Д. Я маю можливість зустрічатися з людьми, що можуть запропонувати
щось нове.
Е. Я можу досягти згоди людей, розробляючи алгоритм виконання
завдання.
Ж. Мені подобається зосереджувати власну увагу на виконанні
поставлених завдань.
З. Мені подобається працювати в галузі, де я можу застосовувати свою
уяву та творчі здібності.
6. Якщо я несподівано одержав важке завдання, яке треба виконувати в
обмежений час і з незнайомими людьми:
A. Я почуватимуся загнаним у кут, допоки не розроблю своєї лінії
поведінки.
Б. Я працюватиму з тим, хто запропонує найкраще рішення, навіть якщо
ця людина мене не приваблює.
B. Я спробую віднайти людей, між якими зможу розділити частинами це
завдання й у такий спосіб зменшити обсяг роботи.
Г. Моє природжене відчуття часу не дозволить мені відставати від
графіка.
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Д. Я вірю, що буду спокійно, на межі своїх можливостей прямувати до
мети.
Е. Я досягатиму поставленої мсти попри будь-які складні ситуації.
Ж. Я готовий узяти виконання роботи на себе, коли відчуваю, що група
не впорається.
З. Я організую обговорення, аби стимулювати людей висловлювати нові
ідеї і шукати можливості для досягнення мети.
7. Стосовно проблем, які у мене виникають, коли я працюю в групі:
А. Я завжди висловлюю нетерпіння, коли хтось гальмує процес.
Б. Деякі люди критикують мене за те, що я занадто аналітичний і мені
бракує інтуїції.
В. Моє бажання переконатися, що робота виконується на найвищому
рівні, викликає незадоволення.
Г. Мені дуже швидко усе набридає і я покладаюся на одного-двох людей,
які можуть надихнути мене.
Д. Мені важко розпочати роботу, у разі, якщо я чітко не уявляю мети.
Е. Іноді мені буває важко пояснити іншим якісь складні речі, що
спадають мені на думку.
Ж. Я розумію, що я вимагаю від інших зробити те, що сам зробити не
можу.
З. Якщо я наштовхуюся на реальний опір, то мені важко чітко довести
свою точку зору.
Обробка та інтерпретація результатів:
Побудуйте

таблицю

відповідно

до

зразка-ключа,

вписуючи

по

горизонталі по кожному питанню поряд з відповідною літерою ту кількість
балів, яку Ви дали цьому варіанту відповіді. Підсумуйте бали по кожному з І—
VIII стовпчиків. Визначте ті ролі, за якими набрано найбільші суми. Ці ролі Ви
найчастіше відіграєте у групі. Прочитайте і проаналізуйте описи ролей у
груповій взаємодії: І роль — голова, II роль — формувальник, III роль —
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генератор ідей, IV роль — оцінювач ідей, V роль — організатор роботи, VI роль
— організатор групи, VII роль — дослідник ресурсів, VIII роль — завершувач.
Зразок-ключ для обробки й інтерпретації відповідей
РОЛІ
ПИТАННЯ
1
2
3
І
5
6
7

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Г
Б
А
3
Е
В
Ж

Е
Д
В
Б
Г
Ж
А

В
Ж
Г
Д
3
А
Е

3

Ж
А
3
Г
Б
Е
Д

Б
Е
Д
А
В
Б
3

А
В
Е
Ж
Д
3
Г

Д
3
Б
Е
Ж
Г
В

Г
Ж
В
А
Д
Б

І — «голова». Функції: сприймає різні точки зору і приймає рішення.
Властивості: вміє вислухати, красномовний, логічний, рішучий. Тип: спокійна,
стабільна особистість, потребує високомотивованої групи.
ІІ — «формувальник». Функції: лідер, поєднує зусилля членів групи в
єдине ціле. Властивості: динамічний, рішучий, наполегливий. Тип: домінуючий
екстраверт, потребує компетентної, цілісної групи.
І і ІІ — два протилежних підходи до спільного управління групою.
III — «генератор ідей». Функції: джерело ідей. Властивості: багата уява,
креативність. Тип: нестандартна особистість, потребує мотивованого оточення,
яке сприйматиме його ідеї.
IV — «оцінювач ідей». Функції: аналіз і логічні висновки, контроль.
Властивості: аналітичність, інтелектуальність, ерудованість, «якір групи»,
повертає до реальності. Тип: розсудлива, вольова особистість, потребує
постійного джерела інформації та нових ідей.
V — «організатор роботи». Функції: перетворення ідей наа конкретні
завдання та організація їх виконання. Властивості: організатор, вольовий,
рішучий. Тип: вольова особистість, потребує пропозицій, ідей групи.
VI — «організатор групи». Функції: сприяє досягненню злагоди у групі,
залагоджує непорозуміння, знає потреби, проблеми членів групи. Властивості:
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чуйність, дипломатичність, доброта, комунікабельність. Тип: емпатійна й
комунікативна особистість, потребує постійного контакту з усіма членами
групи.
VII — «дослідник ресурсів». Функції: з’єднуюча ланка із зовнішнім
середовищем. Властивості: комунікабельний, схильний до захопливості,
енергійний, привабливий. Тип: «наполегливий екстраверт», потребує свободи
дій.
VIII — «завершувач». Функції: спонукає групу все робити вчасно й до
кінця. Властивості: професійна педантичність, обов’язковість, відповідальність.
Тип:

педантична

особистість,

потребує

групової

відповідальності,

обов´язковості.
Щоб управлінська команда була ефективною, необхідно, аби всі ці ролі
були представлені в групі та члени групи взаємно доповнювали один одного.
Іноді один член команди може виконувати дві, а то й більше ролей.

Джерело: Козлов В.В., Мануйлов Г.В. (2002). Социально-психологическая динамика развития
личности и малых групи, Москва.
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Додаток Й
Анкета
Діагностика ставлення майбутніх фахівців готельного та ресторанного
обслуговування до їх економічної компетентності
Шановний друже!

Просимо взяти участь в анкетуванні щодо

необхідності формування економічної компетентності майбутніх спеціалістів
сфери готельного та ресторанного обслуговування. Уважно прочитайте питання
та оберіть одну із запропонованих відповідей. Ваші відповіді будуть корисними
для удосконалення змісту професійної підготовки.

Питання

Так

Чи вважаєте Ви себе достатньо економічно
компетентним?
Чи для Вас є необхідністю поглиблення своїх
економічних
культури

знань
для

та

рівня

здійснення

економічної
майбутньої

професійної діяльності?
Чи

повинен

володіти

економічною

компетентністю майбутній фахівець готельного
та ресторанного сервісу?
Дякуємо за співпрацю!

Джерело: розроблено автором

Відповіді
Ні
Важко
відповісти
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Додаток К
Анкета
Опитування викладачів економічних дисциплін коледжів
щодо виявлення основних труднощів, що виникають під час формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів
готельного і ресторанного сервісу
Шановні колеги! Просимо взяти участь в анкетуванні щодо виявлення
основних труднощів, що виникають під час формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного і ресторанного
сервісу. Уважно прочитайте питання та оберіть одну із запропонованих
відповідей. Ваші відповіді будуть використані в науковому дослідженні.

Питання
1. Чи

повинен

володіти

Так
економічною

компетентністю майбутній молодший спеціаліст
готельного та ресторанного сервісу?
2. Чи приділяєте Ви увагу на своїх заняттях
формуванню економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу?
3. Чи вважаєте Ви за необхідне внесення до
змісту навчальних дисциплін тем, орієнтованих
на формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та
ресторанного сервісу?
Дякуємо за співпрацю!
Джерело: розроблено автором

Відповіді
Ні
Важко
відповісти
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Додаток Л
Навчальна програма інтегрованого спецкурсу
«Моя економічна компетентність»
для майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу
Мета спецкурсу – формування економічної компетентності майбутніх
молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу у навчальному
процесі коледжу на основі забезпечення мотивації студентів до засвоєння та
використання у професійній діяльності економічних знань, реалізації конусного
інтегрування

змісту

навчальних

економічних

дисциплін,

інтенсивного

використання ігрових технологій та проблемного навчання.
Завдання курсу:
 Формування у студентів системи необхідних економічних знань та
вмінь професійного спрямування.
 Формування у студентів знань про зміст економічної компетентності
фахівця HoReCa.
 Розвиток мотивації до засвоєння та використання у професійній
діяльності економічних знань.
 Формування у студентів здатності до здійснення готівкових та
безготівкових розрахунків.
 Формування здатності самостійно здійснювати бізнес-планування.
 Розвиток у студентів здатності до економічного аналізу та прийняття
рішень.
 Розвиток у студентів готовності до самоосвіти у процесі майбутньої
професійної діяльності.
У результаті вивчення спецкурсу студенти повинні знати:
 теорію і практику господарювання на рівні підприємства;
 формування і використання виробничого потенціалу;
 взаємодію всіх видів ресурсів, їх раціональне використання;
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 шляхи зниження витрат та методи збільшення прибутку;
 організацію і ефективність господарської та інших видів діяльності;
 теорію і практику готівкових та безготівкових розрахунків;
уміти:
 виявляти можливі проблеми та перспективи підприємства, пропонувати
варіанти їх вирішення, формулювати гіпотези;
 обґрунтувати структуру і напрямки діяльності підприємства;
 здійснювати готівковий та безготівковий розрахунок з клієнтами та
постачальниками;
 розробляти бізнес-плани його стратегічного розвитку;
 аналізувати і узагальнювати результати виробничо-господарської і
комерційно-фінансової діяльності, робити відповідні економічно обґрунтовані
висновки;
 пропонувати ефективні заходи господарювання і контролювати їх
здійснення при зміні ситуації у ринковому середовищі HoReCa (зокрема
бюджетування підприємства, кредитування, інвестиції);
 творчо підходити до підготовки і прийняття економічно важливих
рішень, самостійно приймати рішення;
 самостійно удосконалювати сформовану економічну компетентність за
професійним спрямуванням.
Програма побудована за модульним принципом і містить три змістові
модулі. Тривалість курсу розрахована на 45 годин (1,5 кредити). Кожен модуль
включає 1-2 оглядові лекції, тому на вивчення теоретичної частини відведено
10 навчальних годин. Більшість годин має бути відведена на практичні заняття
та індивідуальну роботу з студентами. 24 навчальні години передбачені для
практичної діяльності, що передбачає участь студентів у іграх, вправах і
тренінгах, аналіз проблемних відеоматеріалів професійного спрямування,
роботу з проблемним матеріалом та 11 годин самостійної роботи.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
Економічна компетентністьмайбутнього
спеціаліста готельного та ресторанного
сервісу
1.1 Тема
1.
Економічна
компетентність
майбутнього
молодшого
спеціаліста
готельного та ресторанного сервісу. Сутність
та
зміст
економічної
компетентності
майбутнього молодшого спеціаліста готельного
та
ресторанного
сервісу.
Необхідність
формування економічної компетентності як
складової
професійної
компетентності
майбутнього працівника сфери готельного та
ресторанного сервісу. Термінологічний словник
економічно компетентного працівника сфери
HoReCa.
1.2 Тема 2. Особливості ринкових відносин у
сфері HoReCa. Ринкова економіка, попит,
пропозиція, конкуренція у сфері готельного та
ресторанного сервісу. Основні закони ринку.
2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
Підприємство готельно-ресторанного сервісу
в сучасних умовах господарювання
2.1 Тема 3. Споживач та надавач послуг сфери
HoReСa в умовах сучасних фінансових
можливостей. Гроші. Готівкові та безготівкові
розрахунки.
із
споживачем
готельноресторанної сфери. Обмін валют. Пластикові
картки. Платіжні системи.
1

12

4

6

2

5

2

2

1

7

2

4

1

14

4

8

2

7

2

4

1

самост.
роб.

Назви
змістових модулів та тем

практичні

№
п/п

лекції

1

Всього
годин
45

Разом

Курс

Організаційно-методичні відомості
Лекції
Практичні
Самостійна
Звітність
заняття
робота
10
24
11
залік
Тематичний план
інтегрованого спецкурсу
«Моя економічна компетентність»
Кількість годин
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2.2 Тема 4. Фінансово-економічні результати та
ефективність
діяльності
підприємства
готельно-ресторанної сфери. Прибуток та
дохід. Витрати та надходження. Собівартість.
Рентабельність.
Бюджетування
та
прогнозування роботи підприємства готельноресторанної сфери. Поняття про франчайзинг.
Бізнес у сфері HoReCa за франшизою.
3
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3
Підвищення
ефективності
роботи
підприємства сфери HoReCa
3.1 Тема 5. Підвищення ефективності роботи
підприємства сфери HoReCa. Дистанційне
управління діяльністю підприємств. Інвестиції.
Кредит та депозит. Поняття про краудфандинг.
Страхування
для
підприємств
готельноресторанної сфери. Бізнес-планування. Успішне
підприємництво. Підсумки вивченого. Захист
індивідуальних робіт.
4. Всього години, у т.ч.

Продовження таблиці
7
2
4
1

19

2

10

7

19

2

10

7

45

10

24

11

Зміст навчальної програми інтегрованого спецкурсу
«Моя економічна компетентність»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1
ЕКОНОМІЧНА

КОМПЕТЕНТНІСТЬ

МАЙБУТНЬОГО

СПЕЦІАЛІСТА ГОТЕЛЬНОГО ТА РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ
Тема

1.

Економічна

компетентність

майбутнього

спеціаліста готельного та ресторанного сервісу.

молодшого

Сутність та зміст

економічної компетентності майбутнього молодшого спеціаліста готельного та
ресторанного сервісу. Необхідність формування економічної компетентності як
складової

професійної

компетентності

майбутнього

працівника

сфери

готельного та ресторанного сервісу. Термінологічний словник економічно
компетентного працівника сфери готельного та ресторанного обслуговування.
Ключові

слова:

економічна

компетентність,

компетентність, професійна діяльність, сфера HoReCa

професійна
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Key words: economic competence, professional competence, professional
activity, sphere of HoReCa
Заняття 1. Круглий стіл «Економічна компетентністьмайбутнього
працівника

сфери

готельного

та

ресторанного

сервісу»,

за

участю

роботодавців у сфері HoReCa.
Заняття

2.

Економічна

компетентністьмолодшого

спеціаліста

готельного та ресторанного сервісу та її необхідність у здійсненні
професійної діяльності. Тест на фінансово-економічну грамотність.
Тема 2. Особливості ринкових віндосин у сфері HoReCa. Ринкова
економіка, попит, пропозиція, конкуренція у сфері HoReCa. Основні закони
ринку. Виробник та споживач послуг у сфері готельного та ресторанного
сервісу. Конкурентна перевага підприємства.
Ключові слова: основні економічні закони, економічна модель (система),
виробник, споживач, ринок, конкуренція
Key words: basic economic laws, model of economic (system), producer,
consumer, market, competition
Заняття 3. Ефективне функціонування підприємства сфери HoReCa в
умовах глобалізованого конкурентного ринку.
Заняття 4. Визначення потреб споживача ринку готельно-ресторанних
послуг; реакція виробника послуг на потреби споживача.
Заняття 5. Конкуренція – двигун поступу.
Заняття 6. Конкурентна перевага підприємства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2
ПІДПРИЄМСТВО

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО

СЕРВІСУ

В

СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 3. Споживач та надавач послуг сфери HoReСa в умовах
сучасних фінансових можливостей. Гроші. Готівкові та безготівкові
розрахунки

із

споживачем

готельно-ресторанної

Пластикові картки. Платіжні системи.

сфери.

Обмін

валют.
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Ключові слова: готівка, безготівкові платежі, валюта, пластикова
(банківська) картка, платіжна система
Key words: cash, cashless payments, currency, plastic (bank) card, payment
system
Заняття 7. Правила роботи із готівкою. Світ відмовляється від готівки.
Заняття 8. Безготівковий розрахунок з клієнтом. Пластикові картки:
переваги та загрози.
Заняття 9. Платіжні системи. POS-термінал.
Заняття

10.

Заняття

із

представником

банку,

презентація

можливостей безготівкових розрахунків із клієнтом. Або «Екскурсія в банк»
Тема 4. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
підприємства готельно-ресторанної сфери. Прибуток та дохід. Витрати та
надходження. Собівартність. Рентбельність. Бюджетування та прогнозування
роботи підприємства готельно-ресторанної сфери. Поняття про франчайзинг.
Бізнес у сфері HoReCa за франшизою.
Ключові слова: прибуток, дохід, виручка від реалізації, витрати,
собівартість, надходження, бюджет, прогнозування, франчайзинг
Key words: profit, income, sales revenue, expenses, cost, revenue, budget,
forecasting, franchising
Заняття 11. Дохід та виручка підприємства готельно-ресторанної
сфери. Економія витрат підприємства HoReCa.
Заняття 12. Ділова гра "Бюджет підприємства HoReCa»
Заняття 13. Рентабельність та можливості впливу на неї?.
Заняття 14. Бізнес за франшизою у сфері HoReCa. Перегляд та аналіз
відеоролика-https://www.youtube.com/watch?v=AoL-IGTgJP8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3
ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ

РОБОТИ

ПІДПРИЄМСТВА

СФЕРИ HORECA
Тема 5. Підвищення ефективності роботи підприємства сфери
HoReCa. Дистанційне управління діяльністю підприємств. Інвестиції. Кредит
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та депозит. Поняття про краудфандинг. Страхування для підприємств сфери
готельно-ресторанного сервісу. Бізнес-планування. Успішне підприємництво у
сфері HoReCa. Підсумки вивченого. Захист індивідуальних робіт.
Ключові слова: дистанційне управління бізнесом,

інвестиції, кредит,

депозит, страхування, бізнес-план
Key words: remote business management, investment, credit (loan), deposit,
insurance, business plan
Заняття 15. Підвищення ефективності роботи підприємства готельноресторанної сфери. Системи дистанційного управління діяльністю.
Заняття 16. Франчайзинг та крауфандинг у сфері HoReCa.
Заняття 17. Інвестиції як один із шляхів підвищення ефективності
діяльності

підприємства

готельно-ресторанного

сервісу.

Ділова

гра

«Презентація франшизи готельно-ресторанного комплексу для потенційного
інвестора».
Заняття 18. Кредити та депозити для підприємців. Економічний бій
«Кредитування підприємств

у сфері готельно-ресторанного бізнесу: за і

проти».
Заняття

19.

Онлайн-гра-тестування

до

питання

кредитування

підприємств.
Заняття 20. Страхування бізнесу у сфері HoReCa:переваги та недоліки.
Заняття 21. Розробка бізнес-плану для підприємства сфери готельноресторанного сервісу.
Заняття 22. Успішне підприємництво у сфері HoReCa.
Заняття 23. Підсумкове заняття. Захист індивідуальних робіт (проект,
дослідження, презентація тощо).
Заняття 24. Підсумкове заняття. Захист індивідуальних робіт (проект,
дослідження, презентація тощо).

Джерело: розроблено автором
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Додаток М
Вправи та ігри для формування
економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного
та ресторанного сервісу
Додаток М. 1
Вправи та ігри для формування
мотиваційно-особистісного компонента економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
Ігрова вправа «Розв'яжи ребус»
Завдання для студентів: розв’яжіть ребус та встановіть тему нашого
заняття, опишіть свої перші асоціації із цим терміном.

Т

Відповідь: кредит.

Відповідь: капітал.

Відповідь: бюджет, бізнес.

Джерело: розроблено автором з допомогою «генератора ребусів»:
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3
%EA%F2%EE%F0
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Ігрова вправа «Вірю - не вірю»
На початку заняття кожен студент отримує навчальні картки «вірю – не
вірю». По ходу лекції викладач озвучує студентам твердження та пропонує
обрати тільки правильні. Твердження розпочинається зі слів «Чи вірите Ви,
що…».
Наприклад: «Чи вірите Ви, що гроші –
це товар?», або «Чи вірите Ви, що

Не
вірю

безготівкові розрахунки найближчим
часом витіснять з обігу готівкові?»,

Вірю

або «Чи вірите Ви, що HoReCa – це
сфера

готельно-ресторанного

обслуговування?»
Якщо студенти погоджуються із твердженням, то піднімають картку
«Вірю», якщо ні – «Не вірю». Після відповіді студентів, викладач піднімає
вірну картку та відбувається обговорення правильної відповіді студентською
аудиторією.
Економічний бій
Гру проводять на занятті між рядами чи групами студентів. Складають
квитки з двома однаковими питаннями, які повідомляють студентам
заздалегідь. Ця гра може бути підсумковою після вивчення розділу або великої
теми. Студенти по черзі беруть квитки і відповідають на питання. Журі оцінює
відповіді в балах. Виграє той, хто набере найбільшу кількість балів. Якщо
студенту важко відповісти, відповідає його товариш по команді, але оцінка на
один бал знижується.
Мотиваційні завдання
При вивченні теми «Підприємство та підприємництво у сфері готельноресторанного сервісу викладач наводить цікаві приклади бізнес-плану.
Наприклад,

перегляд

короткого

відеосюжету

«Квітковий

магазин-кафе
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Викладач

(https://www.youtube.com/watch?v=EtKSFz1oqAE).

пропонує

студентам розробити їхній власний бізнес-проект «Бізнес-планування мого
підприємства» за короткою схемою. Для завдання студентам необхідно
самостійно опрацювати ЗУ «Пр підприємство», ЗУ «Про підприємництво»,
придумати свою бізнес-ідею,описати її, здійснити певні розрахунки.
Мотиваційне завдання
Знайди слова-терміни до теми «Рентабельність підприємства
готельно-ресторанного сервісу», напиши визначення

Відповідь: витрати, збитковість, виручка, дохід, прибутковість,
ефективність.
Цікавий економічний сюжет
Студентам пропонується до перегляду короткий відеосюжет на цікаву
економічну тематику відповідно до теми заняття. Наприклад:
1. «Як виявити фальшиві гроші при розрахунку із клієнтом і що з ними
робити?» https://www.youtube.com/watch?v=Z1_Uxcjv-xQ
2. Як зробити бізнес в Україні на хостелах при мінімальних витратах?
https://www.youtube.com/watch?v=lC7PMDs6ogY
3. Як відкрити готель, хостел, ресторан?
https://www.youtube.com/watch?v=TRx4KYBBLtU
4. Який

бізнес

в

Україні

найбільш

рентабельний?

https://www.youtube.com/watch?v=Z-blaUpEpOM
5. Найбільш страшні готелі світу - до питання про конкурентну перевагу
підприємства готельної сфери. https://www.youtube.com/watch?v=ifbAVatp3eQ
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Випереджувальне завдання для самостійного опрацювання
До теми «Готівкові та безготівкові розрахунки з клієнтами
підприємства HoReCa»

Вітчизняний готельно-ресторанний бізнес в
умовах

сьогодення

набуває

статусу

провідної галузі індустрії гостинності в
межах українського господарювання.
Керівники закладів повинні пам’ятати і про організацію заходів щодо
комфорту та зручності розрахунків клієнтів за надані послуги. В Україні
традиційною формою розрахунків в підприємствах індустрії гостинності
залишалася готівкова форма. Однак ринок електронних платежів стрімко
набирає обертів. З 2012 року підприємства індустрії гостинності відповідно до
нового п. 14.19 ст. 14 Закону України «Про платіжні системи і переказ коштів в
Україні» зобов'язані забезпечити можливість здійснення розрахунків за продані
товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів.
Завдання: опрацювати Положення №637 від 15.12.2004 р., затверджене
постановою НБУ «Про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні»; Постанову №200 від 30.05.2007 р. «Про затвердження Правил
використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення
змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»,
Порядок проведення розрахунків у національній валюті встановлений
Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті,
затвердженою постановою НБУ від 29.03.01 р. ; 135, зі змінами і доповненнями.
Визначити основні поняття: 1) гроші, банкнота, ступені захисту
грошей, готівка, безготівка, електронний платіж,

пластикова картка,

платіжна система, розрахунок, POS-термінал; 2) переваги та загрози
здійснення готівкового і безготівкового розрахунку клієнтів.
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Опорні конспект-схеми для самостійного опрацювання
Викладач пропонує студентам самостійно згідно конспекту схеми
опрацювати питання «Нормативно-законодавчі підходи оплати праці»
Закон України «По оплату праці»
Основні положення
Заробітна плата мінімальна
Заробітна плата реальна
Заробітна плата номінальна
Додаткова заробітна плата
Премія
Надбавка
Матеріальна допомога
Взаємозв’язок пенсії із зарплатою
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Кросворд до теми «Економічні системи»,
з дисципліни «Політична економія»

1. Сучасна економічна модель, що характеризується поєднанням різних
форм підприємництва та державного втручання.
2. У цій моделі державний план є законом для господарюючих суб’єктів.
3. Модель тримається на приватній власності та вільній підприємницькій
діяльності, є еталонною.
4. Регульована економічна форма суперництва і боротьби між суб'єктами
підприємництва за найвигідніші умови та результати виробництва,з метою
отримання найбільшого прибутку.
5. Товари x і y є взаємозамінними, якщо при підвищенні ціни x попит на y
збільшується.
6. Кількість товару (послуг), яку готові виробити і продати фірми за
кожного рівня цін та за інших однакових умов.
7. Виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить
одній особі, групі осіб чи державі.
8. Сукупність відносин купівлі-продажу товарів і послуг; спосіб взаємодії
виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособовому
механізмі цінових сигналів.
9. Економічна система, в якій економічні суб'єкти зосереджені переважно
на виробництві товарів для власного споживання, а економічні відносини та
рішення регулюються традицією.
Джерело: розроблено автором з допомогою https://childdevelop.com.ua/generator/letters/
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Додаток М. 2
Вправи та ігри для формування
когнітивно-пізнавального компонента економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
Практична вправа «розрахунково-ситуаційне завдання»
Поділити студентів на групи. Кожній групі необхідно: розрахувати розмір
щомісячної плати за комерційний кредит підприємства готельно-ресторанного
комплексу «Перлина» – тіло кредиту та відсотки за ним, а також інші можливі
платежі. % ставка 25 % річних, одноразова комісія при видачі – 5 % від суми
кредиту.
Робота над кейсами
Студенти опрацьовують кейси «Історії невдалих кредитних покупок».
Потрібно пояснити значення понять «нульовий кредит», «приховані комісії»,
«відсоток за кредитом», «овердрафт для підприємства», «кредитна лінія»,
«додаткові банківські продукти», «кредитний договір», «переваги та недоліки
банківського кредитування підприємств». Використовуючи інтернет-ресурси,
необхідно здійснити поверхневий аналіз рейтингових банків. Визначити, який
банк можна обрати як надійного партнера для співпраці.
Ігровий прийом «Незакінчене речення»
(дисципліна «Економіка підприємства»)
Завдання для студентів: закінчити визначення економічного терміну чи
поняття, вставивши пропущені слова. Наприклад: «позитивне рішення
Кредитора щодо кредитування Вашого готельно-ресторанного комплексу
залежить від………………………...» (кредитоспроможності підприємства).
Або «короткостроковий кредит на поточний рахунок підприємства для
поповнення
(овердрафт).

обігових

коштів

називається

…………………………………»
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Ділова гра
«Бюджет виробничого підприємства»
Мета гри — засвоєння і закріплення понять: доходи, витрати, сімейний
бюджет, усвідомлення необхідності дотримуватися балансу доходної й
витратної частини сімейного бюджету. Таку гру доцільно використовувати з
тем у курсах «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Основи
маркетингу», «Основи менеджменту».
Студентам пропонують скласти в аудиторії бюджет підприємства
готельно-ресторанної сфери (на вибір студента) на місяць у такій формі:
№

Вид, джерело
доходу

Сума
доходу

№

1

1

2

2

3

3
Усього доходів

Види витрат

Сума
витрат

Усього витрат

Бюджет потрібно скласти за допомогою програми Excel, а також
здійснити пошук альтернативних варіантів складання бюджету. Коротко
охарактеризувати можливості програмного бюджетування. Після складання
бюджетів триває їх обговорення. Студентам пропонують відповісти на
запитання:

«Як

можна

збалансувати

бюджет

Вашого

виробничого

підприємства, яким чином Ви б змінили доходні та витратні статті бюджету?».
В процесі обговорення бюджетів можна звернутися до учнів із проханням
назвати джерела додаткових доходів. Потрібно обговорити, що станеться, якщо
витрати будуть більшими за реальні доходи підприємства, і як у цьому разі
діяти рестораторам (чи готельєрам), які шляхи вирішення такої критичної
ситуації.
Ознайомтеся з наведеним далі дидактичним текстом, що характеризує
умови і перебіг ділової гри.
Запропонуйте інші варіанти гри. Наприклад, якщо учасники вступають в
економічні відносини без стартового капіталу, чи можуть вони взяти кредит і за
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яких умов тощо. Цю гру доцільно використовувати при вивченні навчальних
тем у курсах «Політекономія», «Економіка», при використанні такої
економічної гри відбувається інтегрування знань із дисциплін: «Основи
«Економіка підприємства», «Інформаційні технології», «Бухгалтерський облік»
Кейси
Кейс 1. Вибір форми організації бізнесу
Характеристика ситуації. Ресторатор Іван Іваненко для розширення
свого бізнесу вирішив реалізувати ідею відкриття готелю «Еко-готель»,
пізніше виникла ідея вирощування та продажу «органічних продуктів.
Практична реалізація цієї ідеї потребує вибору конкретної форми організації
бізнесу. Можливі варіанти цієї підприємницької діяльності зводяться до
започаткування одноосібного (індивідуального) підприємства або створення
невеликої приватної фірми.
Вимоги до аналізу ситуації. Сформулювати повну і чітку відповідь на
запитання, що виникають у процесі аналізу цієї конкретної ситуації. Основними
запитаннями є такі: Яку форму організації бізнесу доцільно вибрати в даному
конкретному випадку? Які переваги має та чи інша форма організації бізнесу?
У якому випадку на підприємстві може працювати найманий персонал? Які
обставини можуть змусити Івана Іваненко відмовитися від створення
(реєстрації) індивідуального підприємства або приватної фірми?
Кейс 2. Економічний вибір доцільної організаційно-правової форми
господарського товариства
Характеристика ситуації. Підприємець Іван Іваненко має власне
невелике підприємство, яке надає послуги по ремонту житлових приміщень
(квартир) та офісів. На фірмі працює 20 робітників високої кваліфікації. Вартість
матеріальних активів (основного та оборотного капіталу) дорівнює 263000 грн.
Поточні зобов’язання у вигляді кредиторської заборгованості складають 90000
грн. Річний валовий дохід підприємця становить 480000 грн. На поточному
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власному рахунку Іван Іваненко нагромаджено 120000 грн., а також цінних
паперів (акцій та ОВДП) на загальну суму 150000 грн. Підприємець Іван
Іваненко має зобов’язання некомерційного характеру (власну нерухомість під
заставою) на суму 42000 грн.
З метою подальшого розвитку бізнесу виникла ідея залучити до участі в
підприємницькій діяльності ще одного партнера з певним стартовим капіталом.
Новий партнер Іван Іваненко погодився вкласти у започатковану останнім
справу власний капітал у розмірі 70000 грн.
Зміст

аналізу

ситуації.

Основними

запитаннями

є

такі:

Яку

організаційно-правову форму господарського товариства (з повною чи
обмеженою відповідальністю) краще обрати двом партнерам по бізнесовій
діяльності? Яка можлива сума підприємницького ризику кожного з партнерів
залежно від обраної організаційно-правової форми господарського товариства?
Яку максимальну суму збитків матиме підприємець Іван Іваненко у разі
виникнення пожежі, підтоплення чи виведення з ладу комунікаційної системи з
вини працівників фірми?
Завдання «Відгадай економічну формулу»
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«Екран»
Студенти працюють у малих групах по 4-5 осіб. Опрацьовується
навчальний

текст

із

багатоплановою

інформацією.

Для

роботи

використовуються невеликі кольорові аркуші, маркери.
Викладач пропонує студентам уважно прочитати текст з економічної
проблематики, визначити основну проблему (ідею) та її ключові аспекти;
охарактеризувати ці аспекти кількома словами й написати їх на картках (кожна
думка на окремій картці).
Викладач або його помічник прикріплює картки на дошку відповідно до
визначених аспектів. Студенти коментують отриману картину.
Такий підхід сприяє розвитку вмінь студентів структурувати й
систематизувати нову інформацію, аналізувати її мозаїчні фрагменти, складати
цілісну картину на основі власного розуміння та уявлень інших людей.
Тренінг-вправа «Опонент»
Група обирає двох студентів, які обирають собі ролі критиків (один —
позитивний, інший — негативний). Викладач відкриває «чорний ящик», у якому
попередньо заготовані картки із завданнями відповідно до кількості студентів
групи. Час вправи 40—60 хв.
Крок 1. Отримання завдань на картках. Студенти одночасно підходять до
столу викладача й дістають картку з «чорного ящика». На кожній картці
написано номер і тезу. На іншій картці під таким самим номером написано
антитезу — з нею буде виступати «опонент». На підготовку відведено близько
5 хв.
Крок 2. Студенти-опонети, які одержали картки з однаковим номером,
одночасно представляють свої виступи відповідно до завдання, час для кожного 12 хв. Виступати впевнено, аргументовано, дипломатично.
Крок 3. Студенти-критики аналізують позитивні й негативні сторони.
Підсумки викладача, можна пропонувати студентам вправу «Мікрофон».
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Приклади записів на картках
 Головне в житті — це гроші.
 Гроші негативно впливають на людські стосунки й характер.
 Економічна компетентність та культура є основою для достойного
життя і професійного зростання особистості у будь-якій сфері зайнятості.
 Багаті люди мало думають про економічну компетентність.
 Економічне мислення потрібно розвивати з дитинства.
 Молодших спеціалістів готельного і ресторанного сервісу не варто
перевантажувати економічними знаннями, адже вони не будуть потрібні у
майбутній професійній діяльності.
 Молодший спеціаліст готельного та ресторанного сервісу має бути
економічно компетентним.
 Гроші й культура несумісні.
 Досягнення й успіхи можливі лише за умов високої культури людини.
 Головне в економічній освіті — теорія.
 Головне в економічній освіті — практика бізнесу.
 В коледжі головне — найбільше вивчити.
 В коледжі головне — весело провести час, а життя всього навчить.
Проблемне завдання до теми: «Франчайзинг»
Студентам ставиться завдання описати економічне явище (франчайзинг),
яке, на їхню думку, відображено на рекламному плакаті. Виділити основні
переваги, недоліки, перспективи здійснення підприємницької діяльності у сфері
HoReCa за описаною схемою.

Джерело: розроблено автором
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Он-лайн вправа «Економічні пазли»
(до теми: «Глобалізація» з дисципліни «Політекономія»)
Визначте, які з наведених тверджень відносяться до позитивних, а
які- до негативних наслідків глобалізації. Відповідь обґрунтуйте.

Джерело: розроблено автором за допомогою https://learningapps.org/display?v=p31bfkaxj18
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Завдання «Продовжіть речення»
(до теми: «Гроші. Закон грошового обігу. Функції грошей»
з дисципліни «Політекономія»)
Ознайомтесь з текстом та впишіть пропущені слова.

Джерело: розроблено автором за допомогою https://learningapps.org/display?v=pnki1u5uc17

Он-лайн вправа «Встановіть відповідність економічних понять»
(до теми: «Гроші. Закон грошового обігу. Функції грошей»
з дисципліни «Політекономія»
З’єднайте фрази, щоб встановити відповідність економічних понять та
термінів.

Джерело: розроблено автором за допомогою https://learningapps.org/display?v=pmn8phpzn17
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Додаток М.3
Вправи та ігри для формування
діяльнісно-рефлексивного компонента економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу
«Міні брейн-ринг»
Студенти розподіляються на три групи. Перемогу здобуде та команда, яка
швидше дає правильні відповіді на запитання та, відповідно, набере більшу
кількість балів:
 У чому полягає сутність поняття страхування для бізнесу?
 Власник готельно-ресторанного комплексу «Перлина» застрахував
свій

бізнес

у

СК

«Оранта».

Визначте,

хто

є

«Страхувальником»,

«Страховиком».
 Обґрунтуйте поняття «страховий випадок».
 Назвіть основні переваги, які Ви вбачаєте від страхування бізнесу у
сфері готельно-ресторанного сервісу?
 Поясніть поняття «страхова сума».
 Обґрунтуйте термін «ліміт страхової відповідальності».
 Що означає поняття «франшиза» згідно Договору страхування?
Обґрунтуйте, чому потрібно звертати увагу на це поняття при підписанні
Договору страхування?
 Назвіть основні аргументи при виборі страхової компанії (СК) для
забезпечення «страхового супроводу» Вашого бізнесу?
 Згідно

ЗУ

«Про

страхування»

страхування

цивільно-правової

відповідальності є обов’язковим. Чи стосується це страхування підприємств
готельно-ресторанного сервісу? Відповідь обґрунтуйте.
 Що таке об’єкт страхування? Назвіть найбільш незвичні приклади
об’єктів страхування.
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Ігровий прийом «Коло ідей»
Студенти об’єднуються у малі групи (3-4 особи). Викладач

ставить

дискусійне питання та пропонує обговорити його малими групами. Кожна
група висловлюється по черзі, записує свій варіант відповіді (свою ідею)
відповіді на запитання. Коли прозвучать всі ідеї розв’язання питання, викладач
пропонує студентам розробити єдиний алгоритм розв’язання питання.
Наприклад, при вивченні теми «Банкрутство та санація підприємства»
викладач ставить проблемне запитання: «Які Ви бачите шляхи виходу
підприємства готельно-ресторанного сервісу із кризової ситуації?»
Ділова гра
«Презентація франшизи готельно-ресторанного комплексу
для потенційного інвестора»
із дисципліни «Економіка підприємства» до теми «Маркетинг»
Мета гри: навчитися на практиці розробляти рекламний проект,
застосовуючи різні засоби розповсюдження інформації.
Алгоритм гри
1.

Навчальна група розподіляється на малі групи (5-6 осіб).

2.

Група організаторів, яка проводить гру, розповідає про умови та

правила гри, дає кожній підгрупі відповідне завдання.
3.

Проводиться робота з виконання рекламних проектів у малих групах.

4.

Малі групи представляють вироблені вирішення відповідно до

поставлених завдань.
5.

Група організаторів підбиває підсумки гри та повідомляє результат.
Зміст і правила гри

Гра проходить у 3 етапи.
Етап 1. Керуюча група виступає в ролі рекламодавця та пропонує малим
групам — рекламним агентствам — підготувати презентацію «стартап»
франшизи готельно-ресторанного комплексу для потенційного інвестора,
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використовуючи дублювання базових термінів англійською мовою (мін. 5
термінів).
Завдання для рекламних агентств: підготувати презентацію «стартап»
франшизи готельно-ресторанного комплексу для потенційного інвестора за
допомогою: презентації у Power Рoint; стислої рекламної брошури із
використанням діаграми.
Вимоги до презентації: максимальна кількість слайдів – 7 шт., базові
економічні терміни дублюються англійською мовою (мін. 5 терм.). У презентації
коротко потрібно описати: хто ми, що таке франшиза готельно-ресторанного
комплексу», які переваги і можливі ризики від її використання. Розкажіть стисло
про ринок, конкурентів, споживачів, Ваші конкурентні переваги. Зробіть
коротенький резюме бізнес-план Вашого проекту в орієнтовних цифрах,
вказуючи на ціну бізнес проекту.
На роботу в малих групах відводиться 30—40 хв. Після закінчення роботи
групи за жеребом представляють свої рекламні презентації.
Етап 2. Під час презентації рекламних «стартапів» однієї з груп інші
виступають у ролі експертів і повинні оцінити роботу за трибальною системою
(від 0 до 2 балів) та зафіксувати результати оцінювання на запропонованих
картках за визначеними напрямами.
При цьому вирішальними критеріями вибору товарів повинні бути
успішність рекламних повідомлень і ціна запропонованих товарів.

Готельно-ресторанний комплекс 1
Готельно-ресторанний комплекс 2
Готельно-ресторанний комплекс 3

Інформат
ивність

Конкретні
сть

Стислість

Переконл
ивість

Оригіналь
ність

Рекламований
товар

Бажаність

Рекламна презентація франшизи готельноресторанного комплексу

Ціна бізнеспроекту

ЗРАЗОК КАРТКИ

306
Керівна група збирає картки із зафіксованими в них результатами й
підбиває підсумки в цілому. Та група, проект якої знайшов найбільший попит у
інвесторів, буде переможцем.
Загальні результати визначаються й за окремими критеріями оцінювання
рекламної кампанії, що дає змогу кожній групі виявити найвдаліші напрямки
рекламного повідомлення та зосередити увагу на тих, які не забезпечили
досягнення належного успіху чи не відповідають вимогам до рекламного
звернення.
Ситуаційна вправа «Економічне відео за запитом»
Студентам пропонується до перегляду відеоролик «Бізнес за франшизою
у сфері HoReCa. https://www.youtube.com/watch?v=AoL-IGTgJP8 відповідно до
теми заняття «Франчайзинг».
Після

перегляду

відео

відбувається

обговорення

відеоматеріалу,

студентами здійснюється аналіз, робляться відповідні висновки. Студенти
записують короткі тези до відео, складають блок-схему створення підприємства
готельно-ресторанного сервісу за схемою франчайзингу, виписують переваги,
недоліки. На завершення студентам пропонується дискусія щодо питання
ефективності ведення бізнесу в сфері HoReCa за схемою франчайзингу.
Захист теми»
Група об’єднується у дві команди. За допомогою викладача студенти
однієї команди готують три-чотири проблемні питання, невеликі ситуації з
вивченої теми для іншої команди. Гра складається з питань і відповідей.
Питання ставлять студенти, обрані командою. У відповідях беруть участь всі
члени іншої команди, заробляють бали для своєї команди. Якщо відповідь
здається членам іншої команди непереконливою, вони можуть її заперечувати,
але за заперечування правильної відповіді присуджують штрафне очко. Виграє
команда, що набрала більшу кількість балів. Суддівство здійснює суддівська
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колегія, що складається з кількох студентів і викладача. Цей варіант ігрового
навчання можна використовувати для контролю знань.
Тест на фінансово-економічну грамотність
1. На Вашому депозитному рахунку в банку є 10 000 доларів. Ви обрали
програму капіталізації відсотків, яка дає вам 10% на рік. Яка сума грошей може
бути на рахунку через 3 роки, за умови, що Ви не будете знімати з нього
гроші?:
а) більше ніж 15 000 доларів;
б) всього 15 000 доларів;
в) менше ніж 15 000 доларів;
г) не розумію, як порахувати.
2. Ставка за інвестиційною програмою становить 10% річних. Рівень
інфляції в країні дорівнює 12% річних. Чи зміниться купівельна здатність
інвестованих в програму грошей через 12 місяців?
а) збільшиться;
б) залишиться на тому ж рівні;
в) зменшиться;
г) не розумію, як порахувати.
3. Середня дохідність інвестиційного портфеля - 10% річних. Яким повинен бути
загальний капітал, щоб щомісячно отримувати пасивний дохід в розмірі 5 000
гривень, а сума капіталу при цьому не зменшувалася?
а) 50 000 гривень;
б) 500 000 гривень;
в) 600000 гривень;
г) не розумію, як порахувати.
Ключ до тесту: відповіді на запитання: 1- а, 2 – в, 3- в свідчать, що Ви
володієте базовими економічними знаннями. Якщо ж Ви відповіли неправильно,
то варто замислитись над рівнем Вашої економічної компетентності.
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Ігри-змагання
«Оціни рішення». У грі бере участь група, яка об’єднується у дві команди.
За раніше вивченою темою студентам однієї із команд пропонують для аналізу
невелику виробничу ситуацію. Додатково членам команди вручають картки, що
містять одне-два запитання і спрямовані на висвітлення різних аспектів
проблеми, сформульованої у ситуації. Картки-завдання мають на меті
забезпечити комплексний розгляд змісту ситуації.
Студенти з урахуванням своїх інтересів і знань можуть розподілити ці
картки між собою за власним вибором. Кожен член команди готує відповіді на
запитання з картки.
Підготувавши відповіді, команда проводить колективне обговорення їх,
під час якого аналізують запропоновану ситуацію.
Іншу ситуацію аналогічним чином аналізує інша команда. Рішення,
запропоновані командами, обговорює група експертів, що складається зі
студентів на чолі з викладачем. Якість рішень оцінюють у балах.
Експрес-завдання на рефлексію
До теми: «Готівкові/безготівкові розрахунки з клієнтами»
Встановіть відповідність до термінів.

Джерело: розроблено автором з допомогою: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSc89GpWSwb-Mj31JNXMqetsB5CoIlwY194GovDk5IDkjFDv5Q/viewform
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Експрес-завдання на рефлексію
До теми: «Види підприємницької діяльності»
Визначте,

до

якого

виду

(виробниче,

комерційне,

фінансове,

посередницьке) можуть належати такі підприємства:
1. Страхова компанія «АХА».
2. Мережа супермаркетів «Сільпо».
3. Піцерія «Celentano».
4. Ресторан швидкого харчування «Макдональдс».
5. Львівський міський центр зайнятості.
6. Готель «Супутник».
7. ПП «Хостел Лев».
Проблемні завдання «Двічі по два»
Перед студентами ставиться проблемне запитання, наприклад: «Вам, як
адміністратору готельно-ресторанного комплексу, потрібно прийняти рішення
щодо оформлення кредитної лінії для підприємства. Варто чи не варто брати
кредит в банку?». Викладач об'єднує їх у пари і пропонує обговорити свої ідеї
один з одним за певний час.
Пари обов'язково повинні дійти згоди щодо відповіді або рішення. Далі
вони об'єднуються у четвірки, які обговорюють попередньо досягнуті рішення
щодо поставленої проблеми.
Ігрова ситуація
«Опиши економічний термін за схемою»
Студентам пропонується
описати
запропонованим

згідно

з

малюнком-

схемою поняття франчайзингу,
щоб підвести підсумки вивченої
теми.
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Додаток Н
Приклади інтерактивних заготовок, які розроблено за допомогою
навчальної платформи Kahoot
(онлайн-гра-тестування на тему «Кредитні ресурси підприємства»)

Джерело: розроблено автором за допомогою: https://kahoot.com/
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Результати он-лайн опитування, детальна статистика по відповідях
учасників гри

Таблиця запитань/відповідей та результатів «електронного опитування»
студентів, статистичні дані відповідей

Джерело:розроблено автором з допомогою https://kahoot.com/
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Додаток П
Довідки про впровадження
Додаток П.1
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Додаток П.2
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Додаток П.3
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Додаток П.4
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Додаток П.5
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Додаток Р
Список публікацій здобувача
Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації
1. Богоніс, О. М. (2017). Аналіз змісту професійної діяльності фахівця
готельного та ресторанного сервісу. Педагогічні науки, LXXV (2), 89–93.
2. Bogonis, O. M., & Sushentseva, L. L. (2017). Foreign experience providing
educational services in the field of hotel and catering (HoReCa). Znanstvena misel
journal, 6, 46–51.
3. Богоніс, О. М. (2017). Економічна компетентність майбутніх молодших
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу як сучасна педагогічна
проблема.

Збірник

наукових

праць

національної

академії

державної

прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 2 (9), 69–86.
4. Богоніс, О. М. (2017). Ігрові технології навчання як одна із
педагогічних
молодших

умов

формування

спеціалістів

економічної

готельного

та

компетентності

ресторанного

майбутніх

обслуговування.

Педагогічний альманах, 36, 46–50.
5. Богоніс, О. М. (2017). Модель формування економічної компетентності
майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в
коледжі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка.
Соціальна робота, 2 (41), 28–34.
6. Богоніс, О. М. (2017). Педагогічні умови формування економічної
компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного
сервісу в коледжі. Молодий вчений, 6 (46), 194–201.
7. Богоніс, О. М. (2017). Проблеми та перспективи підготовки спеціалістів
готельного і ресторанного сервісу в Україні в умовах глобалізаційних процесів.
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 15, 6–10.
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