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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ КУХАРІВ У ПТНЗ 
 

У статті визначено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх кухарів у ПТНЗ (формування в учнів позитивної мотивації до освоєння професії; оновлення змісту 

професійної підготовки з урахуванням вимог регіонального ринку праці; організація виробничого навчання на 

підприємствах ресторанного господарства; упровадження інноваційних технологій навчання в професійну 

підготовку майбутніх кухарів). 
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток 

галузі ресторанного господарства, розширення 

спектру ресторанного сервісу з високою культу-

рою обслуговування споживачів, загострення 

конкуренції між закладами харчування зумовлю-

ють необхідність ґрунтовної професійної підго-

товки фахівців цієї галузі, здатних використо-

вувати інноваційні підходи до технологічних 

процесів приготування їжі, застосовувати новітнє 

устаткування, виявляти творчий потенціал у 

конкретних виробничих ситуаціях, самостійно 

ухвалювати оптимальні рішення. Кухар – одна з 

найбільш затребуваних професій у ресторанному 

господарстві, від рівня його підготовки залежить 

якість і конкурентоспроможність ресторанних 

послуг. Головним показником якісної підготовки 

майбутніх кухарів є сформована професійна ком-

петентність. З огляду на це освітня діяльність 

професійно-технічних навчальних закладів (далі 

- ПТНЗ) має бути спрямована на формування 

професійної компетентності майбутніх кухарів. 

Для успішного вирішення цієї задачі педаго-

гічним працівникам необхідно виокремлювати ті 

організаційно-педагогічні умови, які цьому спри-

ятимуть й забезпечуватимуть удосконалення 

навчально-виробничого процесу та покращення 

результатів загальнопрофесійної, професійно-те-

оретичної та професійно-практичної підготовки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Результати аналізу літературних джерел із 

проблеми дослідження засвідчують, що різні її 

аспекти відображено в наукових працях вітчиз-

няних і зарубіжних філософів, педагогів, пси-

хологів. Так, проблеми філософії сучасної ос-

віти схарактеризовано в роботах В.Андру-

щенка, І.Зязюна, В.Кременя та ін. Теоретичні й 

методичні засади розвитку професійної освіти, 

поліпшення якості підготовки фахівців з’ясо-

вано в розвідках С.Батишева, В.Береки, Г.Біле-

цької, С.Гончаренка, О.Діденка, Г.Дутки, І.Ка-

ньковського, Г.Красильникової, П.Лузана, 

Л.Лук’янової, Н.Ничкало, В.Орлова, Л.Петренко, 

В.Радкевич, Л.Сушенцевої, Л.Шевчук, О.Щербак 

та ін. Історичні аспекти професійно-технічної 

освіти описано в дослідженнях О.Коханка, І.Лі-

карчука, Л.Майбороди, О.Микитенко, М.Пуза-

нова, А.Селецького, Г.Терещенката ін. Підго-

товці фахівців у зарубіжних країнах присвяче-

но роботи дослідників Н.Абашкіної, Н.Авше-

нюк, Н.Бідюк, С.Заскалєти, Н.Пазюри, В.Тре-

тька та ін. На питаннях психології професій-

ного розвитку особистості зосередили увагу 

Г.Балл, Л.Виготський, Е.Зеєр, Є.Клімов, К.Пла-

тонов, В.Рибалка, Л.Рубінштейн та ін. Концеп-

туальні положення, що характеризують сут-

ність компетентісного підходу в освіті, репре-

зентовано в працях С.Артюха, Р.Гуревича, 

Ю.Зіньковського, М.Кадемії, В.Лозовецької, 

О.Рогульської, В.Ягупова та ін. Проблеми фор-

мування професійної компетентності працівників 

сфери обслуговування обґрунтовано в студіях 

А.Амельченко, Л.Висоцької, Т.Вострецової, 

Л.Гусечко, С.Кравець, Л.Козловської, О.Олі-

ферчук, М.Пальчук, Л.Старовойт, Т.Стахмич, 

Г.Хаматгалеєвої, І.Чебанної, І.Шпичко, О.Яков-

чук та ін. Водночас проблема формування про-

фесійної компетентності майбутніх кухарів у 

ПТНЗ залишається недостатньо дослідженою. 

Мета дослідження: з’ясувати сутність про-

фесійної компетентності кухаря, виокремити та 



№ 9 (30) вересень 2019 р.   

 

49 

обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 

формування професійної компетентності 

майбутніх кухарів у ПТНЗ. 

Основні результати дослідження. В умо-

вах реформування української освіти, переходу 

на багаторівневу підготовку професійних кад-

рів, конкурентоспроможності фахівців на рин-

ку праці, особливу актуальність набуває проб-

лема компетентнісного підходу. Проблема 

компетентності фахівця широко обговорю-

ється на сторінках науково-педагогічної преси 

у зв'язку з прийняттям концепції модернізації 

професійно-технічної освіти. 

Термін «компетентність» (від латинського 

competentіs, що означає належний, здібний) у 

психолого-педагогічній літературі розглядаєть-

ся як готовність на високому професійному 

рівні виконувати свої посадові та фахові 

обов’язки відповідно до сучасних теоретичних 

і практичних надбань і досвіду, наближених до 

світових вимог та стандартів.  

Професійна компетентність аналізується 

багатьма дослідниками як сукупність особис-

тісних якостей, знань, умінь, що забезпечують 

високий рівень самоорганізації професійної 

діяльності, її результатів, самопізнання та 

саморозвиток; як складне системне утворення, 

що є складовою професійної діяльності фахівця 

і основою його майстерності та творчості.  

Професійна компетентність кухаря – інтег-

ративна властивість особистості, що характе-

ризує глибоку обізнаність у технологічному про-

цесі приготування їжі, дає змогу ефективно вико-

нувати виробничі завдання на підприємствах 

ресторанного господарства та бути успішним у 

професійній діяльності. 

Під педагогічними умовами формування 

професійної компетентності майбутніх куха-

рів розуміють сукупність компонентів педаго-

гічної системи, що динамічно впливають на 

набуття майбутніми кваліфікованими робітни-

ками здатностей ефективно провадити профе-

сійну діяльність.  

Організаційно-педагогічними умовами фор-

мування професійної компетентності майбут-

ніх кухарів у ПТНЗ є наступні: 

– формування в учнів позитивної мотивації 

до освоєння професії; 

– оновлення змісту професійної підготовки 

майбутніх кухарів відповідно до вимог 

регіонального ринку праці; 

– організація виробничого навчання на 

підприємствах ресторанного господарства; 

– упровадження інноваційних технологій 

навчання в професійну підготовку майбутніх кухарів. 

Перша організаційно-педагогічна умова 

передбачає формування в учнів позитивної 

мотивації до освоєння професії. Мотивація - це 

система причин, стимулів, мотивів, що спону-

кають людину до діяльності. Під мотивацією 

навчальної діяльності розуміють застосування 

різних способів і засобів формування в учнів по-

зитивних мотивів та через них - позитивного 

ставлення до навчання. Способи мотивації мо-

жуть бути різні: повідомлення практичної, теоре-

тичної й соціальної значущості навчального ма-

теріалу, створення проблемних ситуацій, ситуації 

успіху, окреслення далеких і близьких перспек-

тив навчання. Мотивація виконує низку функцій: 

спонукає, скеровує й організовує поведінку, а та-

кож надає їй особистісного змісту. Ставлення до 

майбутньої професії, мотиви її вибору слугують 

надзвичайно важливими факторами, що позна-

чаються на успішності професійного навчання. 

Під час підготовки кухарів до професійної 

діяльності в умовах ПТНЗ варто подати мотива-

цію в такій послідовності: професійна інформація 

(якісна освіта, позитивне ставлення до професії, 

матеріальне забезпечення); професійна консуль-

тація (спрямованість активності особистості учня 

ПТНЗ на розвиток його загальнопрофесійних 

якостей і спеціальних здібностей); професійний 

відбір (заохочення педагогом ПТНЗ прагнення 

учнів до оволодіння знаннями, уміннями, 

навичками для опанування професії); професійна 

адаптація (наявність внутрішніх стимулів учня 

ПТНЗ у діяльності й саморозвитку, формування 

викладачем мотивації успіху). 

Щоб підтримувати стійкий інтерес майбут-

ніх кухарів до вивчення предметів професійної 

підготовки, необхідно брати до уваги різні 

мотиви: пізнання майбутньої діяльності 

(забезпечується під час моделювання техноло-

гічних процесів приготування кулінарної 

продукції); самоутвердження (реалізується за 

допомогою групових форм роботи); процесу-

ально-змістовий мотив (актуалізується в 

процесі виконання завдань лабораторно-

практичних робіт із предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» 

та професійно-практичної підготовки в умовах 

виробництва, що породжують інтерес учнів до 

майбутньої професійної діяльності); мотив са-
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морозвитку (для його стимулювання необхідна 

правильна організація позаурочної самостійної 

роботи учнів); досягнення успіху (безпосеред-

нє приготування страв і кулінарних виробів на 

підприємствах ресторанного господарства). 

Друга організаційно-педагогічна умова 

передбачає оновлення змісту професійної 

підготовки, з огляду на вимоги регіонального 

ринку праці.  

У ПТНЗ із підготовки кваліфікованих кухарів 

оновлення змісту професійної підготовки згідно з 

вимогами ринку праці має такі напрями: 

вивчення вимог роботодавців, працівників галузі 

ресторанного господарства до освітнього рівня 

випускників; проведення бесід, анкетування; за-

лучення представників підприємств харчування 

до роботи в Державних кваліфікаційних атеста-

ційних комісіях; проведення спільно з робото-

давцями засідань методичних комісій, де обгово-

рюють вимоги до випускників та ухвалюють 

рішення щодо внесення змін до робочих 

навчальних програм відповідно до потреб під-

приємств регіону; проведення екскурсій на під-

приємства, відвідування виставок кулінарного 

мистецтва; організація стажування педагогічних 

працівників із вивчення інновацій у технології 

приготуванні їжі, сучасного устаткування; 

коригування робочих навчальних програм з 

урахуванням побажань підприємств-замовників 

робітничих кадрів. 

Третьою організаційно-педагогічною умовою 

є організація виробничого навчання в закла-

дах ресторанного господарства. Дуже акту-

альним у наш час є впровадження елементів 

дуальної системи навчання в професійну 

підготовку майбутніх кухарів. 

Дуальна система характеризується як навча-

льний процес, у якому поєднані теоретична під-

готовка в навчальному закладі та професійно-

практична підготовка на підприємстві. Дуальна 

система навчання передбачає узгоджену 

взаємодію освітньої й виробничої сфер із 

підготовки фахівців.  

Організація виробничого навчання майбутніх 

кухарів на підприємствах ресторанного госпо-

дарства дає змогу посилити привабливість підго-

товки кваліфікованих робітників галузі ресторан-

ного господарства; сформувати фахову компе-

тентність, забезпечити зростання мобільності й 

конкурентоздатності майбутніх кухарів на ринку 

праці; допомогти як учням, так і педагогам 

долучитися до найсучасніших виробничих 

технологій у ресторанному господарстві; покра-

щити рівень та обсяги спілкування педагогів 

закладу з роботодавцями; підвищити якість 

професійно-практичної підготовки. 

Четверта організаційно-педагогічна умова 

передбачає впровадження інноваційних техно-

логій навчання в професійну підготовку май-

бутніх кухарів. Основне завдання - реформування 

системи професійно-технічної освіти та її зміна на 

компетентнісну парадигму, головною метою якої є 

активізація процесів пошуку шляхів і засобів 

підвищення якості фахової підготовки та її резу-

льтат, який передбачає сформованість фахової 

компетентності майбутніх випускників ПТНЗ. 

Компетентнісна парадигма прогнозує зміну харак-

теру процесу навчання, який полягає в залученні 

учнів до активної, творчої, спільної продуктивної 

діяльності. Проблема активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів завжди була однією з 

найбільш нагальних у навчальному процесі, тому 

науковці перебувають у пошуку інструментарію, 

що допоможе ефективно використовувати спільну 

діяльність педагога та учнів. 

Серед численного переліку інноваційних тех-

нологій виокремимо ті, що забезпечують перехід 

учня до професійного типу діяльності, зорієнто-

вані передовсім на практику, на формування 

вміння аналізувати ситуацію, самостійно ухва-

лювати рішення. Це такі технології, як: інфор-

маційно-комунікаційні, проектна, веб-квест, 

позиційна, кейс-технологія, ігрові.  

Інформаційно-комунікаційні технології - це 

сукупність методів, виробничих процесів, про-

грамно-технічних засобів, інтегрованих для зби-

рання, оброблення, збереження, поширення, ві-

дображення й використання інформації в інте-

ресах її користувачів. Інформаційно-комуніка-

ційні технології як такі не можуть забезпечити 

підвищення ефективності навчання, але здатні 

стати дієвим засобом удосконалення навчально-

го процесу у взаємодії з сучасними педагогічни-

ми технологіями. 

Проектна технологія - це комплекс 

пошукових, дослідницьких, розрахункових та 

інших видів робіт, які виконують учні 

самостійно за організаційно-консультативної 

підтримки викладача для практичного чи 

теоретичного розв’язання проблеми. Вона 

може бути успішно застосована під час 

опанування учнями предметів за всіма 

напрямами підготовки, на будь-яких етапах 
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оволодіння програмою, у ході вивчення 

матеріалу різного ступеня складності 

Ідею технології позиційного навчання 

реалізують згідно з принципом суб’єктивності 

в навчанні, коли кожен учень є суб’єктом 

освітнього процесу. Визначення позиції того, 

хто навчається, у процесі осмислення змісту 

текстового профільного матеріалу становить 

сутність технології позиційного навчання.  

Для досягнення практичних освітніх 

результатів під час формування професійної 

компетентності майбутніх кухарів ефективною 

стає кейс-технологія, сутність якої полягає в 

тому, що учні розв’язують реальну професійну 

ситуацію. Кейс-технологія передбачає викорис-

тання конкретних випадків (ситуацій, історій, 

тексти яких називають «кейсом») для спільного 

аналізу, обговорення й вироблення рішень уч-

нями. На думку науковця, робота над кейсом мо-

же проходити за такими послідовними етапами: 

підготовка, планування, дослідження, результати, 

оформлення звіту, оцінювання результатів. Кожен 

крок роботи над кейсом може бути реалізований 

різними методами, наприклад, аналіз документів і 

таблиць, обговорення матеріалів у групі («мозко-

вий штурм»); окреслення проблеми, формулюван-

ня припущень («дискусія»); розв’язання проблеми 

(«синтез думок», «конференція»); представлення 

результатів роботи, захист роботи (звіт про 

роботу, презентація, виступ). Кейс-технологія 

може бути легко поєднана з іншими навчальними 

технологіями. 

Ігрова технологія відрізняється від інших 

технологій тим, що гра - добре відома, звична й 

улюблена форма діяльності для людини будь-

якого віку; ефективний засіб активізації (у грі 

легше долають труднощі, перешкоди, психоло-

гічні бар’єри); мотиваційна за своєю природою; 

допомагає розв’язувати питання, передавати 

знання, уміння, навички; багатофункційна, її 

вплив на учня неможливо обмежити одним ас-

пектом; колективна форма роботи, в основі якої 

лежить змагання; має чітку мету й кінцевий 

результат. Гра багатогранна, вона розвиває, 

виховує, розважає, соціалізує. Із моменту свого 

виникнення гра постає основною формою 

відтворення реальних життєвих ситуацій, 

сприяє виробленню необхідних якостей, 

навичок, звичок, розвиткові здібностей. 

Слід виокремити дидактичну гру, яку можна 

трактувати як спеціально створену ситуацію, 

що моделює реальність, із якої учням 

пропонується знайти вихід. 

Дидактична гра являє собою імітаційну 

модель професійної діяльності майбутнього 

фахівця, слугує засобом спонукання, стимулю-

вання учнів до навчальної діяльності. Участь 

учнів у таких іграх сприяє не тільки засвоєнню 

змісту навчального предмета, а й набуттю 

досвіду соціальної поведінки, адекватної до 

майбутньої професії. 

Навчання в грі є найважливішою умовою 

засвоєння професійної діяльності. Дидактичні 

ігри забезпечують ефективну організацію вза-

ємодії викладача й учнів, реальну практичну 

значущість отриманих знань і вмінь, їх пере-

несення до нових нетипових умов. Викорис-

товують такі види навчальних ігор: імітаційні, 

операційні, рольові, сюжетні, ігри-змагання. В 

імітаційних іграх під час заняття імітують 

діяльність організацій, подій, безпосередні 

посадові обов’язки (завідувач виробництва, ку-

хар, комірник), виробничі умови. Операційні 

ігри допомагають відпрацювати виконання 

конкретних виробничих операцій, вони 

проходять в реальних умовах. У рольових іграх 

між учасниками розподіляють ролі відповідно 

до проблемної ситуації. 

Дидактичну технологію обирають на основі 

аналізу мети уроку, характеру навчального матері-

алу, сформованих навчальних умінь учнів і педа-

гогічної майстерності викладача. Поєднання проб-

лемно-розвивальних та репродуктивних техноло-

гій навчання дасть змогу найбільш продуктивно 

використати на уроці набуті раніше опорні знання 

учнів і на цій основі будувати нові знання. 

Описані вище технології навчання сприяють 

ефективному формуванню професійної компе-

тентності майбутнього кухаря, оскільки забез-

печують перехід учня до професійного типу 

діяльності під час навчання, подолання його 

пасивної ролі, розвиток мислення. 

Професійна підготовка майбутніх кухарів 

буде ефективною лише в разі комплексного, 

систематичного й послідовного використання 

технологій навчання на всіх етапах навчання 

учнів ПТНЗ. 

Висновки. Отже, виходячи із вищезазна-

ченого, можна стверджувати, що впроваджен-

ня виокремлених організаційно-педагогічних 

умов у навчально-виробничий процес ПТНЗ 

має ефективний вплив на формування профе-

сійної компетентності майбутніх кухарів. Педа-
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гогічні працівники ПТНЗ повинні бути добре 

обізнаними з цього питання, і комплексно зас-

тосувати описані умови в професійній діяль-

ності. Це дасть можливість готувати кваліфі-

кованих фахівців, конкурентоздатних на ринку 

праці, таких, що вільно володіють своєю 

професією і орієнтованих в суміжних областях 

діяльності, готових до постійного 

професійного зростання, соціальної і 

професійної мобільності. 
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Зиньковская Е.С. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПОВАРОВ В ПТУ 

В статье определены и обоснованы организационно-педагогические условия формирования профессиональной 

компетентности будущих поваров в ПТУ (формирование у учащихся положительной мотивации к освоению 

профессии; обновление содержания профессиональной подготовки с учетом требований регионального рынка труда, 

организация производственного обучения на предприятиях ресторанного хозяйства; внедрение инновационных 

технологий обучения в профессиональную подготовку будущих поваров). 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, организационно-педагогіческие условия, инновационные 

педагогические технологии. 
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CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE COOKERS IN 

VOCATIONAL SCHOOLS 

The article defines and substantiates the organizational and pedagogical conditions for the formation of professional 

competence of future cookers in vocational schools (formation of pupils with positive motivation to develop the profession; 

updating the content of vocational training taking into account the requirements of the regional labor market; the organization 

of industrial training in the restaurant industry; the introduction of innovative training technologies in the training of future 

cookers). 

Key words: professional competence, organizational and pedagogical conditions, innovative pedagogical technologies. 
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