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Передмова 

 

Однією з визначальних характеристик сучасного світу є його динамічна 

трансформація, орієнтована на досягнення оптимального балансу між 

економічною, соціальною та екологічною складовими сталого розвитку. В 

умовах сьогодення відбувається перехід до нової системи суспільних 

відносин, спрямованих на накопичення людського і соціального капіталу, 

підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення гідних умов життя і 

праці кожного громадянина. Відповідно спостерігається тенденція до 

зростання зайнятості населення у сфері послуг, що уможливлює позитивні 

зрушення на державному й регіональному рівнях, а саме: зниження 

соціальної напруженості, в тому числі й за рахунок залучення більш 

вразливих груп суспільства (осіб із обмеженими можливостями, багатодітних 

матерів, випускників дитячих будинків тощо). Можливість надавати послуги 

дистанційно, використовувати досягнення в інших галузях (електроніці, 

хімії, біології), інтеграція видів робіт зумовлює виникнення принципово 

нових професій, зокрема: техностиліст, дизайнер «розумного» одягу і взуття, 

психолог з адаптації до нової реальності, кравець одягу 3D-друку тощо. 

Водночас, сфера послуг залишається єдиною, де робототехніка в 

симбіотичній людино-машинній реальності не зможе повністю замінити 

людину з її емоційним інтелектом та здатністю до творчості.  

Відповідно зростає потреба у кваліфікованих фахівцях, з переліком 

професійно важливих якостей та цінностей, що визначають їхню здатність 

ефективно вирішувати виробничі завдання. Так, власники промислових 

підприємств вже сьогодні використовують потенціал сфери послуг для 

успішної реалізації своєї продукції на ринку товарів. Зазначене зумовлює 

необхідність оновлення системи професійної освіти, узгодженої із викликами 

часу, що супроводжується пошуком нових моделей державно-приватного 

партнерства в рамках освітньо-виробничого кластера (далі – ОВК), діяльність 

якого передбачає максимальне врахування ринкових механізмів, 
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територіальної специфіки, економічного та кадрового потенціалу регіону, 

сприяє зниженню сукупних витрат на розвиток освіти, науки, оптимізації 

наявних ресурсів і дає змогу його учасникам стабільно здійснювати 

інноваційну діяльність протягом тривалого часу.  

Водночас, досягнення відповідного рівня професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК гальмується відсутністю 

науково обґрунтованої педагогічної системи, в якій були б узгоджені цілі, 

зміст, методи, форми, засоби, педагогічні технології означеного процесу. Це 

негативно позначається на їхній здатності виконувати професійні дії, 

пов’язані з реалізацією товарів і послуг, обслуговуванням та скороченням 

відтоку клієнтів, збільшенням клієнтської бази, побудовою результативної 

взаємодії з замовниками послуг, ефективним управлінням підприємством та 

не забезпечує баланс інтересів органів влади, підприємств, закладів освіти на 

користь усього суспільства. 

У запропонованих методичних рекомендаціях розкрито суть і 

структуру професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК. Розглянуто чинники, принципи, зміст, форми і методи, інноваційні 

технології професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

кластерного об’єднання, що уможливлюють її ефективність. обґрунтовано 

педагогічні умови, які сприяють якісному формуванню професійної 

компетентності майбутніх фахівців цієї галузі в умовах ОВК. 

Методичні рекомендації стануть у нагоді педагогічним працівникам 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, провідним фахівцям 

підприємств, установ і організацій, здобувачам освіти. 
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1. Суть та структура професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах освітньо-виробничого кластера 

 

Розв’язання проблеми забезпечення якісно нового рівня професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК вимагає чіткого й 

змістовного з’ясування суті та структури цього поняття.  

Структура (з лат. structura – будова, розміщення, порядок) у науковій та 

довідковій літературі трактується як: спосіб закономірного зв’язку між 

складовими частинами цілого; внутрішню будову [11]; сукупність стійких 

зв’язків об’єкта, що забезпечують його цілісність [77]; устрій, організацію 

чого-небудь [89]; відповідний функціональний взаємозв’язок складових 

частин об’єкта [71]. Дана дефініція є складним, багатогранним явищем, 

логіко-смислова структура якої утворена категоріями «сфера послуг», 

«професія», «підготовка», «професійна підготовка», «освітньо-виробничий 

кластер», які потребують більш детального вивчення.  

Дослідники сфери послуг розробили значну кількість класифікацій, в 

яких використані такі критерії, як: відчутність, характер попиту, обсяг 

послуг, складність, рівень кваліфікації, трудомісткість, економічна та 

соціальна орієнтація, ступінь контактності зі споживачем. Сфера послуг 

функціонально різнорідна і включає широкий спектр галузей – від 

транспорту, зв’язку, торгівлі до фінансових, освітніх, наукових послуг, 

охорони здоров’я, культури та ін. На основі глибокого вивчення і 

систематизації теоретичної суті поняття сфери послуг, представленому у 

працях провідних науковців, її можна визначити як сукупність різноманітних 

трудових дій, результатом яких є послуги як матеріального, так і 

нематеріального характеру. 

На сьогодні забезпечення належної якості послуг є провідним 

напрямом соціально-економічного розвитку як більшості країн світу, так і 

України. Саме тому сучасне суспільство висуває досить високі вимоги до 

рівня професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, 
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визначальними характеристиками яких стають самостійність, професійна 

мобільність, нестандартність мислення та дій, готовність у мінімальний 

термін адаптуватися й ефективно виконувати професійні дії у складних 

умовах. На думку багатьох зарубіжних й вітчизняних дослідників, одним з 

найефективнішим шляхів вирішення даних проблем є кардинальний перегляд 

освітніх програм з домінуванням професійно- і особистісно-орієнтованих 

інноваційних технологій на основі розвитку стратегічних ініціатив в рамках 

освітньо-виробничих кластерних структур, продуктивне функціонування 

яких забезпечується застосуванням механізмів постійного оновлення змісту 

освіти, інтеграції навчання і виробництва, впровадженням нових форм 

взаємодії між освітніми установами та соціальними партнерами. 

Створення і розвиток освітньо-виробничих кластерів потребує 

необхідного рівня розвитку інфраструктури інноваційної й освітньої 

діяльності регіону: економічного потенціалу; людського капіталу; природних 

ресурсів; розвинутої інфраструктури інноваційної, науково-дослідної, 

інформаційно-комунікаційної та освітньої діяльності. 

Для того, щоб мати можливість диференційовано розв’язувати 

емпіричні, логічні й теоретичні завдання, максимально повно аналізувати й 

висвітлювати результати наукового пошуку, нами враховано сукупність 

соціально-педагогічних передумов проєктування кластерних структур 

(ініціатива; наявність інноваційної інфраструктури; готовність потенційних 

учасників до кооперації; ефективна інформаційна взаємодія; високий рівень 

кадрового потенціалу).  

В рамках нашого дослідження освітньо-виробничий кластер 

розглядається як комплекс взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих об’єктів 

(наукові установи, органи виконавчої влади, підприємства різних форм 

власності, заклади освіти, громадські організації), дії яких спрямовані на 

впровадження результатів інтелектуальної діяльності в практику діяльності 

підприємств та організацій реального сектора економіки, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності регіонального виробництва і створення 
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умов для розширеної диверсифікації, а також підготовки та випуску 

висококваліфікованих фахівців, їх успішного працевлаштування (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель освітньо-виробничого кластера (розроблено автором) 

 

Стратегічне керівництво діяльністю ОВК забезпечує колегіально 

створений орган – Координаційна рада, функціями є: формування стратегії 

розвитку ОВК; розроблення та затвердження планів і програм діяльності 

учасників ОВК; здійснення контролю і координації діяльності всіх учасників 

та партнерів ОВК у напрямку стратегічного партнерства; обмін інформацією 

між членами та партнерами ОВК шляхом проведення семінарів, круглих 

столів, конференцій, створення веб-сайтів; налагодження діалогу між 

виробництвом, закладами освіти, науковим співтовариством і органами 

регіональної влади; надання інформації та розроблення рекомендацій щодо 

вдосконалення професійних компетентностей в рамках замовлень на 

професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації робітничих 
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кадрів учасників та партнерів ОВК; розроблення напрямів перспективних 

досліджень, інноваційної та виробничої діяльності ОВК. 

Отже, освітньо-виробничий кластер являє собою багаторівневу 

мережеву організацію, що складається з міжфункціональних команд 

(робочих груп, створених з числа його учасників для реалізації конкретного 

інноваційного проєкту), з одного боку, і функціональних механізмів 

забезпечення їх діяльності – з іншого, єдність яких досягається завдяки 

координації діяльності учасників з відповідними функціями: 

– регіональні органи влади здійснюють державну політику та 

нормативно-правове регулювання функціонування кластерної структури, 

координацію діяльності закладів П(ПТ)О, надають державні послуги і 

управляють державним майном, спряють реалізації стратегій розвитку тієї чи 

іншої галузі в рамках регіональних цільових та державних програм;  

– науково-дослідні установи надають допомогу в навчально-

методичному та науковому забезпеченні освітнього процесу; 

– громадські організації займаються упорядкуванням та встановленням 

взаємовідносин між приватними і громадськими секторами, підтримкою 

кластерних ініціатив, приймають участь у моніторингу та прогнозуванні 

потреб економіки й ринку праці регіону у кваліфікованих кадрах і сприяють 

досягненню поставлених цілей кластеру; 

– підприємства та організації є базою для проходження виробничого 

навчання і виробничої практики майбутніх фахівців; забезпечують участь 

провідних фахівців підприємств у науково-педагогічної діяльності та роботі 

державних атестаційних комісій за погодженням сторін; сприяють скорішій 

адаптації здобувачів освіти до виробничих умов, виходу на ринок нових 

продуктів і послуг, приймають участь у визначенні змісту, обсягів та 

напрямів професійної підготовки; вживають заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів П(ПТ)О; 

– заклади П(ПТ)О запроваджують нові напрями розвитку з метою 

розширення спектру освітніх та платних послуг, приведення системи 
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професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг у відповідність до 

потреб регіонального ринку праці. 

Відповідно до моделі, галузеві ОВК створюються шляхом інтеграції 

підприємств з регіональними центрами професійної освіти в обласному 

центрі, а територіальні – об’єднують підприємства крупних районних центрів 

з багатопрофільними центрами професійної освіти, створеними шляхом 

об’єднання закладів професійної освіти за територіальним принципом.  

Ефективне функціонування кластерного об’єднання забезпечує 

сформована усередині нього підкластерна регіональна інноваційна 

інфраструктура (кластер експериментальних досліджень), що сприяє 

формуванню взаємозв’язків між носіями нових ідей, знань, наукових 

досліджень і сучасних виробничих технологій. Діяльність цієї структури 

зорієнтована на оновлення змісту освіти, ефективність використання 

трудових ресурсів шляхом вдосконалення форм і методів професійної 

підготовки майбутніх фахівців відповідно до потреб роботодавців у сфері 

послуг, а також створення конкурентного освітнього середовища для 

закладів П(ПТ)О.  

У рамках кластера експериментальних досліджень здійснюється 

реалізація освітніх програм й окремих курсів з використанням кадрового 

потенціалу та матеріально-технічної бази підприємств та організацій ОВК; 

надання інформаційно-консультаційних послуг у галузі П(ПТ)О; проведення 

науково-практичних конференцій з актуальних питань; узагальнення і 

впровадження сучасних особистісно-орієнтованих технологій навчання у 

практику діяльності закладів П(ПТ)О регіону.  

Організаційна структура ОВК сприяє впровадженню нових форм і 

технологій державно-приватного партнерства, що, за твердженням 

Л. Мельничук, виступає «дієвим інструментом поєднання економічної 

ефективності та соціальної справедливості, інструментом регулювання, 

формування та реалізації соціальної й освітньої політики в цілому та 

соціально-трудових відносин, зокрема» [50]. Тісна взаємодія педагогічних 
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працівників закладів П(ПТ)О та фахівців підприємств з питань розроблення і 

корекції вимог, пов’язаних з освітнім процесом в умовах виробництва, на 

конкретному робочому місці, використання сучасних матеріалів сприяє 

розробленню більш ефективних методів навчання. 

Важливим напрямом співпраці підприємств і закладів П(ПТ)О, 

зацікавлених у динамічному розвитку, є маркетингові дослідження, що, за 

твердженням С. Ковальчук, повинні проводитись професійно і продумано на 

всіх етапах, починаючи від вибору типу дослідження і закінчуючи методами 

обробки даних, формою представлення результатів тощо [29, с. 46]. 

Враховуючи особливості функціонування ОВК, реалізація маркетингової 

стратегії здійснюється на принципах орієнтації на перспективний попит; 

оновлення існуючих освітніх стандартів з урахуванням вимог суспільства та 

ринку праці; аналізу й оцінки конкурентоспроможності закладів П(ПТ)О; 

об’єктивності та достовірності отриманої інформації. Дотримання 

маркетингової політики дає змогу вивчити попит на освітні послуги, оцінити 

вплив різних факторів ринку праці на діяльність освітніх установ, виявити 

закономірності формування фахівців затребуваних професій, вирішити 

проблеми з виробничою практикою та працевлаштуванням майбутніх 

фахівців, а для підприємств – з професійною підготовкою, перепідготовкою і 

підвищенням кваліфікації кадрів.  

Одним з найбільш актуальних і складних напрямів в реалізації 

державно-приватного партнерства є організація профорієнтаційної роботи, 

розуміння структури та змісту якої, на думку П. Помарана, дає змогу дібрати 

її відповідні форми, зробити її більш ефективною та цілеспрямованою, що 

забезпечує збалансування освітніх професійних запитів громадян, 

можливостей закладу П(ПТ)О і потреб регіонального ринку праці [57]. Слід 

зазначити, що умови функціонування ОВК дають змогу розробляти нові 

підходи до профорієнтаційної роботи, здійснювати переорієнтацію майбутніх 

фахівців, пошук ефективних сучасних форм: використання засобів масової 

інформації; організація допрофільної підготовки та підготовчих курсів для 
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абітурієнтів; використання агітаційної друкованої продукції; проведення днів 

відкритих дверей, спільних конкурсів, спортивних змагань та інше. 

Науково-інноваційний напрям діяльності кластеру експериментальних 

досліджень  спрямований на стратегічний розвиток змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти та кадрового потенціалу (оновлення змісту 

освітніх стандартів професійної підготовки, розроблення і проведення 

моніторингу дисемінації передового педагогічного досвіду; аналіз практики 

проведення дослідно-експериментальної діяльності в закладах П(ПТ)О 

регіону, узагальнення досвіду їх роботи; науково-методична підтримка 

проєктування та впровадження систем управління освітою; оцінка наявних 

ресурсів (за компонентами компетентностей) працівників закладів П(ПТ)О та 

підприємств сфери послуг; оперативне задоволення потреб виробництва у 

високопрофесійних кадрах для забезпечення ефективного соціально-

економічного розвитку галузі; формування банку розвитку кадрового 

потенціалу закладів П(ПТ)О).  

В умовах ОВК ефективніше реалізуються проєкти, спрямовані на 

організацію і розвиток інформаційно-освітнього середовища шляхом 

впровадження в освітній процес: інноваційно-інформаційних форм навчання 

(мережева взаємодія, телекомунікаційні проєкти, online-лекції, дистанційне 

навчання, кейс-технології, форуми, слайд-лекції, e-mail-консультації, 

комп’ютерне тестування тощо); сучасних програмних засобів навчання 

(програмна, технічна та інформаційна підтримка мережевих комплексів, що 

використовуються в освітньому процесі; інформаційний пошук матеріалів з 

інновацій у сфері професійної підготовки відповідно до запитів з боку 

взаємодіючих структур; програмно-технічна робота по створенню і 

тиражуванню інформаційних ресурсів й електронних засобів навчання для 

системи професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення кваліфікації, 

перепідготовки тощо; надання послуг по розробці Web-ресурсів, 

ксерокопіювання;, підготовка електронних засобів навчання та ін.  
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Одним з головних засобів формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг є зміст професійної підготовки, формування 

якого в умовах ОВК здійснюється відповідно до вимог ринку праці за участі 

всіх учасників кластерної структури. Специфіка та принципи 

функціонування ОВК суттєво впливають на процес проєктування змісту 

освітніх програм і структури навчальних планів. Так, учасники ОВК 

самостійно визначають переліки навчальних дисциплін, розподіляють 

бюджет часу, відведений на опанування кожним предметом; визначають 

зміст професійної підготовки, коректують його з урахуванням напрямів, 

спеціалізації та вимог до підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, 

встановлюють співвідношення теоретичних і практичних занять, 

розробляють критерії оцінювання навчальних досягнень тощо.  

Обов’язковим у формуванні освітніх програм є врахування у змісті 

предметів професійно-практичного циклу регіонального компоненту 

професійної підготовки, що є необхідною умовою засвоєння конкретної 

професії, формування затребуваних ринком праці рівнів кваліфікації. Слід 

зазначити варіативний характер змісту професійної підготовки, що 

змінюється в залежності від замовлень роботодавців на підготовку фахівців 

відповідної кваліфікації, діяльність яких спрямована на виконання 

актуальних видів робіт. Загалом в умовах ОВК зміст освіти складається з 

обов’язкової базової частини, в якій визначено перелік загально-професійних  

дисциплін, що доповнюється варіативною частиною, професійною 

підготовкою, виробничою практикою із врахуванням профілю підготовки та 

регіональної специфіки. Саме варіативна частина та виробнича практика 

забезпечує оперативне «втручання» в зміст навчання відповідно до 

регіональних особливостей, з урахуванням специфіки взаємовідносин 

закладів П(ПТ)О з підприємствами-замовниками кадрів і уможливлює 

врахування індивідуальних запитів й інтересів здобувачів освіти. 

Зауважимо, що в умовах ОВК змінено і механізм впровадження 

новацій у зміст навчання, зокрема його коригування відбувається відповідно 
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до змін у технологіях виробництва, «від конкретного підприємства до 

закладу освіти», а не «зверху вниз», як раніше. Педагогічні працівники 

закладу П(ПТ)О разом із провідними фахівцями підприємств самостійно 

вирішують низку завдань, пов’язаних із коригуванням освітніх програм, 

створенням конспектів лекцій, навчальних і наочних посібників. Гнучкий 

зміст професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК сприяє 

переходу до відкритого способу формування змісту освіти. За рахунок 

диференціації освітнього процесу і взаємозв’язку його компонентів така 

відкритість дає можливість впроваджувати гнучкі організаційні форми 

професійної підготовки, відповідні методи та засоби навчання, отримувати 

нову якість освіти. 

В умовах ОВК актуальним є застосування модульно-компетентнісного 

підходу до розроблення освітніх програм і навчальних планів, що сприяє 

індивідуалізації освітнього процесу для кожного здобувача освіти відповідно 

до його рівня знань і вмінь, попереднього досвіду практичної діяльності 

тощо. Таким чином вирішується основна проблема професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг – забезпечення оптимального 

співвідношення теоретичної й практичної складових навчання, що 

відбувається у рамках інтегрованого навчального модуля, теоретична 

складова якого забезпечує засвоєння компетентностей через продуктивні 

форми надання інформації з профільних предметів, практична – формування 

у здобувачів освіти стійкого стереотипу професійної діяльності.  

Слід відзначити, що особливості побудови освітніх програм і 

навчальних планів професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах ОВК сприяє організації первинної професійної підготовки, 

курсовому навчанню, перепідготовці, навчанню на курсах цільового 

призначення, підвищенню кваліфікації як педагогічних працівників, так і 

спеціалістів підприємств та організацій, програми для яких розробляються на 

замовлення роботодавців.  
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На основі викладеного можна зробити висновок, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого 

кластера – це безперервна система організаційних та педагогічних заходів із 

специфічними особливостями освітнього процесу, яка має багатоаспектний 

та інтегрований характер, зумовлений особливостями функціонування 

кластерної структури (об’єднання і максимально ефективне використання 

спільних об’єктів інфраструктури та наукових, економічних, матеріально-

технічних й людських ресурсів), що створює єдиний освітньо-інформаційний 

простір, умови для здорової конкуренції та забезпечує 

конкурентоспроможність кожного учасника ОВК. 

Аналіз наукових досліджень щодо організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК довів його переваги та 

відмінності від традиційного навчання, що уможливлюють заощадження 

навчального часу, усунення дублювання навчального матеріалу, 

фрагментарності та формальності його викладення, створюють сприятливі 

умови для працевлаштування випускників закладів П(ПТ)О на конкретні 

робочі місця без адаптаційного періоду (табл. 1): 

Таблиця 1 

Порівняння організації професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг за традиційною системою та в умовах освітньо-

виробничого кластера 
 Традиційна система професійної 

підготовки 
Професійна підготовка в умовах 

ОВК 
1 2 3 

Мета формування знань, умінь і 
навичок, засвоєння визначеного 
ДСПТО обсягу інформації 

формування професійної 
компетентності, орієнтація на 
результат;  

Зміст  Вимоги до змісту встановлено 
системою освіти (за плановою 
кількістю годин); 
Теоретичні знання не ґрунтуються 
на потребах ринку праці. 

Зміст орієнтовано на потреби ринку 
праці. Своєчасне впровадження 
новацій в зміст підготовки.  
Обсяг теорії і практики визначається 
роботодавцями 

Роль здобувача 
освіти 

Переважно пасивна, здобувач 
освіти – об’єкт освітнього процесу 

Активна, здобувач освіти– суб’єкт 
освітнього процесу 

Роль педагога Транслятор знань,  Консультант  
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Методи Ілюстративно-пояснювальні, 
інформаційні 

Проблемні, пошукові, дослідницькі, 
активні; орієнтовані на особистість, 
засновані на самостійній і практичної 
діяльності. 

Форми Фронтальна, індивідуальна Групова, індивідуальна, колективна, 
семінари, тренінги, підготовка на 
робочому місці 

Способи 
засвоєння  

Акцент на повторення знань в 
аудиторіях закладу П(ПТ)О  

Переважно навчання на робочому 
місці; педагогічні технології 
інтегруються з сучасними 
виробничими технологіями 

Використання 
знань 

Переважно у типових завданнях, 
підготовка до контрольних робіт 

Прикладне використання в умовах 
реального виробництва 

Джерело 
мотивації  

Зовнішнє: педагог, батьки, оцінки Внутрішнє: інтерес самого здобувача 
освіти 

Система 
оцінювання 

Не дозволяє коректувати процес 
професійної підготовки. 
Оцінювання на екзамені 

Результат визначається комплексом 
набутих компетентностей; здатністю 
особи діяти в різноманітних 
проблемних ситуаціях 

Результат 
підготовки 

Знання нестійкі. Відсутній 
практичний досвід 

Сформовано систему 
компетентностей. Досвід 
застосування їх на практиці. 

 

Отже в умовах ОВК створюється інноваційне середовище 

спрямованості майбутніх фахівців сфери послуг до професійного зростання; 

забезпечується можливість постійного підвищення рівня кваліфікації 

фахівців підприємств і педагогічних працівників за рахунок участі у спільних 

семінарах, тренінгах, конкурсах професійної майстерності, конференціях, 

виставках тощо. Саме тому, кластерний розвиток вважається необхідною 

умовою для відродження вітчизняного виробництва, підвищення 

ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки [26].  

На думку багатьох дослідників результат професійної підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема сфери послуг, в умовах ОВК розглядається 

через поняття професійної компетентності, безпосередньо пов’язаної з 

професіоналізмом, майстерністю, освіченістю, що передбачає не лише 

наявність знань, умінь і навичок, а й спроможність їх 

реалізувати [5; 14; 27; 21 ;74].  
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Узагальнюючи наукові підходи, нами визначено складний й 

багатогранний характер професійної компетентності, що потребує 

виокремлення її компонентів з метою підвищення рівня професійної 

підготовки в цілому. Так, зарубіжними й вітчизняними вченими до 

компонентів професійної компетентності віднесено: діяльнісний, 

комунікативний, соціальний компоненти (Л. Мітіна [51, с. 178]), 

комунікативний, інформаційний, регулятивний, інтелектуально-

педагогічний, операційний (В. Введенський [10, с. 53]), теоретико-

методологічний, культурологічний, предметний, психолого-педагогічний і 

технологічний (С. Адам [1]), спрямованість, компетентність, індивідуально-

психологічні властивості і здібності (О. Айрапетова [2]). 

Отже, здійснивши аналіз наукових першоджерел з обраної 

проблематики та опитування керівників провідних підприємств–замовників 

кадрів з метою визначення основних компонентів професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК (Додаток А) 

компонентами професійної компетентності нами обрано сукупність 

особистісних якостей, загальної культури, знань, умінь та професійної 

майстерності майбутніх фахівців, інтеграція яких сприятиме підвищенню 

якості професійної підготовки: загальнокультурний, соціально-особистісний, 

мотиваційно-ціннісний, комунікативно-когнітивний, професійно-

технологічний, рефлексивно-прогностичний компоненти [37].  

Провідне місце серед компонентів професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг посідає загальнокультурний компонент, що 

на сучасному етапі розвитку освіти визначається як частина педагогічного 

процесу і входить в перелік компетентностей, обов’язкових для їх 

формування у професійних закладах освіти. Культура професійного 

спілкування майбутніх фахівців сфери послуг вливає на якість наданих 

послуг, оскільки для ефективного обслуговування клієнтів працівники цієї 

галузі повинні володіти нормами усної та письменної літературної мови; 

майстерно їх використовувати; уміти говорити і слухати, ставити запитання; 
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знати професійну термінологію й використовувати різноманітні 

комунікативні засоби, стримувати емоції. 

Різні аспекти загальної культури й формування загальнокультурної 

компетентності особистості розглянуто в працях багатьох вітчизняних і 

зарубіжних педагогів: М. Бахтіна, І. Беха, В. Біблера, О. Бондаревської, 

В. Гриньової, Т. Лєвашової, В. Малахова, Т. Мішаткиної, М. Яковлєвої та ін. 

Науковцями підкреслено, що загальнокультурний компонент сприяє 

формуванню культури міжособистісних відносин, оволодінню принципами 

толерантності, плюралізму і дозволяє особистості оцінювати найвагоміші 

досягнення національної та світової науки й культури, застосовувати навички 

мовлення, інтерактивно використовувати рідну та іноземні мови, символіку, 

тексти, опанувати моделі толерантної поведінки в умовах культурних, 

мовних, релігійних та інших відмінностей між народами, різноманітності 

світу й людської цивілізації [55, с. 86]. Для фахівців сфери послуг особливого 

значення набувають моделі спілкування, орієнтовані на систему 

загальнолюдських цінностей, що дозволяють оцінювати свою поведінку та 

поведінку інших з позиції толерантності, користуватися розмаїттям засобів 

іншомовного культурного етикету, дотримуватися мовної культури та етики 

спілкування; налагоджувати взаємини з іншими робітниками [39]. 

В контексті нашого дослідження загальнокультурний компонент 

професійної компетентності майбутнього фахівця сфери послуг 

розглядається як наявність стійкої системи духовних, моральних та 

культурних принципів особистості, високої культури міжособистісних 

відносин, толерантності, сформованого гуманістичного світогляду, 

прийняття духовно-ціннісних орієнтирів, культурологічних основ сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій, ролі науки та релігії в житті людини, 

їхнього впливу на світ, компетентності в побутовій і культурно-дозвіллєвій 

сфері.  

Для формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери 

послуг важливим в його структурі є соціально-особистісний компонент, у 
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змісті якого розглядаються всі наявні способи соціальних зв’язків і 

безпосередніх взаємовідношень. Соціальний компонент передбачає вміння 

проєктувати стратегію свого життя з урахуванням інтересів і потреб інших 

людей, продуктивно працювати в групі, виконувати різні ролі й функції в 

колективі, конструктивно розв’язувати конфлікти, визначати мету 

спілкування, вміти емоційно на нього налаштовуватися [79]. Розвинутий 

соціальний компонент майбутнього фахівця сфери послуг, враховуючи 

специфіку галузі, характеризується такими важливими аспектами, як: 

можливість успішно виконувати соціальну роль; здатність до гнучкої 

адаптації в змінних умовах соціально-професійного середовища закладу 

П(ПТ)О; готовність до затребуваної професійно-компетентної дії (вирішення 

соціально-професійних завдань; готовність креативно вирішувати виробничі 

завдання; здатність ефективно вибудовувати свою професійну траєкторію у 

взаємодії з суб’єктами освітнього і виробничого процесу у відповідності з 

прийнятими соціальними нормами поведінки.  

Особистісний компонент професійної компетентності майбутнього 

фахівця сфери послуг полягає в його особистісних та професійно-значущих 

якостях, які впливають на результат професійної діяльності та визначають її 

індивідуальний стиль; здатності «володіння прийомами особистісного 

самовираження та саморозвитку засобами протистояння професійним 

деформаціям особистості» [49]. Незалежно від фаху, науковці виділяють 

особистісні якості, якими повинен володіти випускник закладу освіти, а саме: 

відповідальність та добропорядність (О. Мельничук); фізичне, психічне та 

моральне здоров’я, освіченість (А. Скок); креативність, контактність, 

самоконтроль (Е. Зеєр), комунікативність і творчість (М. Лук’янова), 

володіння прийомами особистісного самовираження й саморозвитку 

(А. Маркова). 

У рамках компетентнісного підходу В. Краєвський та А. Хуторський 

визначають компетенції особистісного самовдосконалення, які на їхню думку 

спрямовані на опанування способів фізичного, духовного інтелектуального 
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саморозвитку, забезпечення розвитку особистісних якостей, формування, 

психологічної грамотності, культури мислення й поведінки [40; 80]. 

В. Ягупов вважає, що «результатом функціонування вітчизняної системи 

професійної освіти має бути творча особистість майбутнього фахівця, для 

чого освітній процес повинен орієнтуватися на формування в здобувачів 

освіти здатності до самовдосконалення, творчої культури самоактуалізації в 

освітній  і професійній діяльності» [84]. На думку В. Лозовецької соціально-

особистісний компонент включає такі здібності фахівця як здатність 

встановлювати горизонтальні і вертикальні контакти; адаптуватися до різних 

темпераментів і характерів членів колективу; розуміти та сприймати інші 

національні культури; розв’язувати конфліктні ситуації; ефективно 

співпрацювати з членами виробничого колективу [45].  

Таким чином, соціально-особистісний компонент професійної 

компетентності майбутнього фахівця сфери послуг ми розглядаємо як 

здатність проєктувати стратегії свого життя та інших людей відповідно до 

норм і правил соціальної взаємодії, усвідомлювати і реалізувати 

особистісний потенціал, засвоювати різні способи фізичного, духовного й 

інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки. 

Особливе місце в структурі професійної компетентності посідає 

мотиваційно-ціннісний компонент, в якому інтегровано мотиви, бажання, 

позитивне ставлення майбутніх фахівців до освітньої та професійної 

діяльності, їх прагнення до розвитку професійних здібностей, зокрема: 

позитивне відношення до професії, усвідомлену потребу у творчості; 

необхідність самостійно ставити цілі та досягати їх.  

Для майбутніх фахівців сфери послуг цей компонент доцільно 

розглядати у контексті створення й розвитку системи ціннісних орієнтацій, 

навичок творчої самореалізації, професійної культури поведінки. На основі 

гуманістичної ціннісної орієнтації у них формуються якості, що визначають 

характер професійної компетентності та обумовлюють їхню практичну 

діяльність і повсякденну поведінку.  
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Ціннісний компонент є основою позиції, яку особистість визначає 

щодо світу, суспільства, соціального оточення, самого себе та власної 

поведінки, це здатність брати на себе відповідальність, підтримувати інших 

людей, будувати відносини на взаємовигідній основі [51]. Певною ознакою 

мотиваційно-ціннісного є професійно-важливі, значущі якості майбутні 

фахівців, до яких віднесено інтерес до професії, відповідальність, 

моральність, особисту активність, самостійність, готовність до ризику, 

готовність до прийняття компонента нестандартних рішень, старанність, 

працелюбність, товариськість, організаторські здібності, доброзичливість, 

привітність, ініціативність, прагнення до професійного зростання [44]. 

На нашу думку, мотиваційно-ціннісний компонент майбутнього 

фахівця сфери послуг враховує розуміння цінності фахової освіти; 

оволодіння різновидами тактик та стратегій взаємодії з партнерами по 

професійній діяльності, зацікавленість у побудові партнерського діалогу. 

Отже, сформованість цього компоненту сприятиме розвитку мотивів 

майбутніх фахівців, які будуть орієнтирами для їхньої успішної 

самореалізації. 

Необхідним компонентом професійної компетентності є 

комунікативно-когнітивний, до якого входять новітні знання, вміння, 

навички, що забезпечують ефективну професійну взаємодію. Цей компонент 

розглядається як знання професійної термінології, фактів, принципів, 

накопичення системних професійних знань та міжпредметних зв’язків, що є 

теоретичною і методичною основою професійної діяльності. Аналіз наукових 

джерел свідчить, що комунікативний компонент професійної компетентності 

– це узагальнена властивість особистості, яка включає сформовані уміння і 

навички міжособистісного спілкування, знання про основні його 

закономірності та правила. 

І. Зимня до складу комунікативної компетентності включає такі 

аспекти як: мотиваційний (формування у майбутніх фахівців розуміння 

необхідності встановлення комунікативних контактів з колегами щодо 
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ефективного виконання професійних завдань); когнітивний (знання про 

вербальні та невербальні засоби спілкування, особливості, структуру та 

функції професійного спілкування); поведінковий (реалізація 

комунікативних функцій безпосередньо в умовах професійного і ділового 

спілкування); ціннісно-смисловий (готовність до комунікативної взаємодії в 

професійному спілкуванні); емоційно-вольовий аспект (вміння впливати на 

слухачів, керувати їхньою увагою [24]. 

За твердженням Н. Вінник, комунікативний компонент передбачає 

формування умінь та здібностей спілкування як основи професійної 

діяльності фахівця у сфері послуг та складається з соціально-комунікативної 

адаптивності, оптимізму, прагнення злагоди, толерантності тощо [13]. 

Л. Руденко наголошує, що комунікативна культура фахівця сфери послуг є 

«інтегрованою характеристикою особистості як суб’єкта професійної 

діяльності, яка забезпечує реалізацію професійної компетентності в 

комунікативній діяльності у процесі надання послуг і водночас сприяє його 

особистісному та професійному зростанню». Автором виокремлено 

професійне спілкування як важливий аспект комунікативної культури 

особистості, що сприяє продуктивній взаємодії у сфері послуг [67, с.385] 

Ми вважаємо, що комунікативно-когнітивний компонент професійної 

компетентності є інтегративною здатністю майбутнього фахівця сфери 

послуг до виробничої діяльності й самоактуалізації на основі критичного 

мислення, чіткого передавання інформації, виразності й естетичності 

мовлення, соціальної взаємодії тощо. 

За логікою нашого дослідження важливе місце у структурі професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК посідає 

професійно-технологічний компонент, що характеризується конструктивним 

підходом до професійної діяльності, впровадженням інноваційних технологій 

у процес формування професійної компетентності, застосуванням нових 

форм і методів навчання; розглядається як здатність володіти різними 

педагогічними та виробничими технологіями, методами самовиховання, 
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досягати поставлених цілей у професійному саморозвитку; уможливлює 

володіння фундаментальними та практичними знаннями у визначеній сфері 

виробництва та передачі здобувачам освіти сутності технологічних процесів і 

практичного досвіду діяльності у цій галузі. Ми погоджуємося з думкою 

І. Гавриш, що в основу професійно-технологічного компоненту покладено 

систему прийомів, умінь і навичок, рівень сформованості та якість яких є 

достатніми для здійснення ефективної професійної діяльності. 

Сформованість цього компоненту визначається такими критеріями як: уміння 

застосовувати різноманітні форми, методи, технології навчання на основі 

набутих знань, умінь і навичок; гнучкість і адаптивність в інноваційному 

освітньо-виробничому середовищі; здатність проєктувати, моделювати, 

коригувати освітній процес.  

Переконливою є думка низки науковців, що для здійснення ефективної 

виробничої діяльності доцільним є виокремлення у змісті професійно-

технологічного компоненту загальних і спеціальних умінь, якостей 

майбутніх фахівців, необхідних для досягнення високих результатів у цьому 

процесі: динамічне мислення (здатність у стислий термін оцінити ситуацію і 

прийняти оптимальне рішення), технічна підготовленість (володіння 

різноманітними технічними прийомами та технологіями), психомоторна 

підготовленість (координація дій, зорово-моторна реакція, витривалість, 

швидкість реакції, ручна вправність, концентрація уваги, пам’ять), тактична 

підготовленість (уміння обирати правильну послідовність рухів для 

виконання прийомів), морально-психологічна стійкість (здатність 

особистості контролювати власний емоційний стан, демонструвати 

максимальні результати під час здійснення виробничої діяльності.  

Отже, професійно-технологічний компонент професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК визначаємо 

як здатність використовувати комплекс набутих компетентностей 

(загальнопрофесйних, професійних, ключових) в умовах інноваційно-

виробничого середовища, досягати якісних виробничих показників з 
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використанням сучасного обладнання; адаптацію до різних умов діяльності 

та рівнів відповідальності; зорієнтованість на підвищення рівня 

конкурентоспроможності кожного суб’єкта кластерної структури тощо. 

В умовах динамічного технологічного розвитку сфери послуг, малого 

бізнесу, поєднання різних форм власності, формування гнучкої змішаної 

економіки у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця 

сфери послуг вкрай важливим стає формування рефлексивно-прогностичного 

компоненту.  

Необхідно зазначити, що рефлексія виявляється досить важливою у 

процесі оволодіння професіями сфери послуг, яка характеризується 

насиченим психологічним фоном, значно ускладнюючи технологічне 

упорядкування діяльності. У таких умовах рефлексія як уміння професіонала 

інтегрувати власний досвід, теоретичні знання та дослідницький підхід з 

метою пошуку оптимального вирішення різноманітних практичних завдань 

та проблем стає показником високого рівня професіоналізму, для якого 

властивими є обдуманість та гуманістичність [92, с.98].  

С. Степановим зроблено висновок, що рефлексивний компонент 

професійної компетентності полягає в обізнаності фахівців щодо процесів 

актуалізації особистості, реалізації рефлексивних здібностей в осмисленні й 

подоланні стереотипів мислення, переосмислення особистісного та 

професійного досвіду [73, с.266]. Згідно з твердженням М. Романової, 

професійна рефлексія являє собою процес самоосмислення і переосмислення 

особистості в якості суб’єкта з метою аналізу, оцінки ефективності, 

реорганізації й прогнозування професійного саморозвитку [65, с.120]. 

У психолого-педагогічній літературі питання прогнозування і 

передбачення висвітлені М. Севастюком, Л. Регуш, Б. Гершунським, 

В. Лисичкіним, Б. Ломовим та ін. Українська дослідниця Ю. Білова вважає, 

що прогностичний компонент – це інтегральна психологічна якість 

особистості, яка проявляється у мотивованій здатності до творчого пошуку та 

дає змогу вирішувати різноманітні проблеми у повсякденному, 
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професійному, соціальному житті [7]. Прогностичний компонент 

професійної компетентності М. Ткаченко розглядає як підготовленість 

майбутніх фахівців до вирішення реальних підприємницьких завдань на 

основі знань у сфері економіки, маркетингу, менеджменту, права і 

початкового досвіду практичної підприємницької діяльності. Його 

сформованість характеризується рівнем знань, позитивним ставленням 

майбутніх фахівців сфери послуг до підприємництва, самостійним 

застосуванням знань, усвідомленістю і якістю виконання проєктних завдань, 

рівнем сформованості ділових якостей, елементів підприємницької культури, 

готовністю до прийняття економіко – обґрунтованого рішення [75]. У 

дисертаційному дослідженні О. Яковенко, прогностична компетентність 

визначено як здатність особистості до розробки планів і реалізації заходів 

щодо подальшого вдосконалення процесу виробництва, підвищення його 

рентабельності, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, 

зменшення витрат на виробництво й реалізацію продукції; здатність до 

впровадження інновацій у діяльність організації; володіння техніками 

фінансового планування й прогнозування; вміння формувати дані для 

складання поточних і перспективних планів; здатність планувати професійну 

діяльність підприємства, розробляти бізнес-плани; здатність моделювати 

бізнес-процеси й володіти методами їхньої реорганізації [87, с.153]. 

Сформований рефлексивно-прогностичний компонент професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг ми визначаємо як здатність 

особистості до визначення та втілення фахових проєктів, аналізу 

партнерських відносин, ділового співробітництва, організації власної 

трудової діяльності, презентації та поширення інформації про результати 

власної діяльності й діяльності колективу, а також передбачення її наслідків. 

Отже, нами з’ясовано, що ефективність професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг залежить від розвитку професійної 

компетентності, яка складається з загальнокультурного, соціально-
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особистісного, мотиваційно-ціннісного, комунікативно-когнітивного, 

професійно-технологічного, рефлексивно-прогностичного компонентів [38].  

 

2. Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах освітньо-виробничого кластера  

 

Необхідною передумовою визначення педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є аналіз чинників, 

що визначають її особливості.  

У контексті наукових публікацій і дисертаційних робіт поняття 

«чинник» активно використовується як  «умова, рушійна сила, причина будь-

якого процесу, що чинить його, здійснює вплив, визначає його характер або 

одну з головних рис»; «фактор», «мотиватор», «обставина». Однак, аналіз 

сучасної психолого-педагогічної літератури засвідчує різні підходи до 

класифікації (за характером (ступенем) впливу та походженням) названої 

дефініції, розуміння її суті, змісту та структурування.  

Враховуючи практичну значущість досліджуваної категорії, 

О. Бородієнко розглядає сукупність чинників розвитку професійної 

компетентності «за аналогією із класифікацією людського капіталу на 

макрорівні (рівень зовнішнього середовища), мезорівні (рівень підприємства) 

та мікрорівні (індивідуальний рівень)» [8]. Г. Романова виділяє групи 

індивідуально-типологічних і дидактичних чинників [64]. В. Гаффорова 

поділяє всі чинники на організаційні, методичні і технологічні, В. Сафонова 

обґрунтовує необхідність їх розподілу безпосередньо на чинники і на умови, 

що впливають на окремі складові якості, зокрема освітній процес, його 

результати, підготовку здобувачів освіти тощо. Самі ж чинники науковець 

пропонує умовно поділити на вхідні, внутрішні й вихідні. 

І. Андрощук розподіляє чинники на соціально-економічні (величина 

заробітної плати, престижність професії, умови діяльності); організаційно-

педагогічні (особливості освітнього процесу, якісний склад педагогічного 
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персоналу); особистісні (загальний рівень культури, особистісні цінності, 

організаторські здібності, творчі якості та наявність мотивації до 

самовдосконалення) [4].  

Узагальнюючи результати досліджень і враховуючи специфіку 

діяльності закладів П(ПТ)О, підприємств сфери послуг, особливості 

функціонування ОВК, чинники професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК ми розглядаємо як зовнішні й внутрішні 

інструменти впливу на освітній процес, його зміст, структуру,  якісний 

рівень. 

Методом експертного оцінювання, в якому брали участь науковці, 

педагогічні працівники закладів освіти, представники обласних 

адміністрацій, громадських організацій, учнівського самоврядування, 

визначено сучасні чинники, що максимально впливають на якісний рівень 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК (рис. 2).  

 
Рис.2. Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК 
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За результатами опитування чинники, що знаходяться поза контролем 

закладу П(ПТ)О, але впливають чи можуть впливати на професійну 

підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами визначені 

як чинники зовнішнього впливу, зокрема це: законодавчо-правові, 

економічні, соціально-демографічні, науково-технологічні. При виборі 

названих чинників ми враховували методику PEST-аналізу, відповідно до 

якої на зовнішнє середовище максимальний вплив мають і, практично, його 

формують політика (politics), економіка (economics), соціум, культура (socio – 

culture) та технології (technology). 

До законодавчо-правових чинників ми відносимо конституційні 

обов’язки держави щодо забезпечення права кожної людини та громадянина 

на освіту «незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового 

стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до 

партій, ставлення до релігії, стану здоров’я та інших обставин», визначеного 

Конституцією України (ст. 53). Суттєвий вплив на професійну підготовку 

майбутніх фахівців в умовах ОВК має характер чинних законодавчих актів 

державного, регіонального, місцевого рівнів та правових норм, що 

окреслюють межі правового поля, перспективи подальшого розвитку, 

регулюють відносини між учасниками освітнього процесу за такими 

напрямами як: удосконалення системи управління освітою; стандартизації її 

змісту, гуманізації та демократизації; методологічної переорієнтації процесу 

навчання. Пріоритетні напрями та основні шляхи розвитку професійної 

підготовки визначають доктрини, програми, концепції. Так, зміст Концепції 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 

року (2019) підкреслює значущість державно-приватного партнерства у 

системі професійної підготовки майбутніх фахівців «через формування 

системи професійних кваліфікацій та створення єдиного освітнього 

середовища П(ПТ)О; впровадження механізмів стимулювання роботодавців 

до участі в освітньому процесі; визнання неформальної та інформальної 
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освіти, повних і часткових професійних кваліфікацій; популяризацію П(ПТ)О 

серед дітей, молоді, дорослих, планування професійного розвитку та 

кар’єри» [30]. 

Правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування 

системи професійної підготовки закріплюються законами, договорами, 

законодавчими актами, наказами та розпорядженнями Президента України, 

Міністерства освіти і науки України, регіональних (місцевих) органів 

виконавчої влади; постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів 

України. Існує думка науковців про доцільність прийняття Кодексу про 

освіту, що покращило б стан правового регулювання галузі освіти і сприяло б 

«акумуляції та інтеграції розробленої й існуючої законодавчої бази у галузі 

освіти в одному законодавчому акті». 

Вплив економічних чинників розглядається на глобальному, 

державному та регіональному рівнях. На глобальному рівні – це врахування 

всесвітніх тенденцій суспільного розвитку, зокрема: процесів глобалізації, 

інтеграції, діджиталізації; нових геополітичних моделей багатополярного, 

поліцентричного «мережевого» світу. На державному рівні професійну 

підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК формують  

стабільність політичної ситуації у країні. На рівні регіону важливе значення 

має збалансованість бюджетно-фінансової системи, наявність трудового 

потенціалу, інтелектуального капіталу. Відповідно професійна підготовка 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК зорієнтована на парадигму 

раціональної і збалансованої співпраці між учасниками освітнього процесу, 

посилення його інноваційної спрямованості, розширення й укріплення нових 

зв’язків між існуючими та потенційними роботодавцями. 

Серед соціально-демографічних чинників важливе місце займає 

соціальне замовлення, оскільки висвітлює інтереси всіх учасників освітнього 

процесу та забезпечує можливість функціонування системи освіти. Залежно 

від суб’єкта соціального замовлення професійна підготовка фахівців 

розглядається як державна функція (якщо замовником є органи влади) і як 
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державна послуга (якщо замовниками виступають окремі громадяни, 

громадські формування чи організації). Безпосередній вплив на професійну 

підготовку майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК має статево-

вікова структура населення країни, динаміка його відтворення, загальної 

чисельності, природний приріст, зайнятість працездатного населення. 

Тривогу викликає втрата трудового потенціалу (фізичного, інтелектуального) 

країни, погіршення його кількісних та якісних характеристик.  

Окрім урахування інтересів зацікавлених у процесі якісної професійної 

підготовки сторін важливе значення надається також освітнім потребам 

особистості. Критерієм якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК виступає відповідність реальних і очікуваних 

результатів освітньої діяльності. Важливим є те, наскільки задоволена 

потреба особистості в підвищенні її добробуту, соціалізації, самовизначенні  

підвищенні матеріального добробуту в результаті освітньої діяльності; в 

безпечних, комфортних, зручних умовах отримання освітніх послуг; 

реалізується можливість досягнення успіху, здобуття нових знань, 

підвищення рівня професійної майстерності. 

Безпосередньо впливають на якість професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК і визначають її структуру науково-

технологічні чинники. Необхідно відзначити, що під впливом стрімкого 

розвитку виробничих технологій виникають нові критерії якості професійної 

підготовки, їх перелік поповнюється особистісними компетентностями, що 

визначають творчий потенціал фахівця, його професійну гнучкість, 

адаптивність, здатність вирішувати проблеми, аналізувати ситуації, логічно 

мислити, пристосовуватися до змін в економічній кон’юнктурі, вести 

вартісний аналіз, працювати в комп’ютерних мережах, управляти ресурсами 

(у тому числі витратами часу), відповідати за прийняті рішення і наслідки 

своєї професійної діяльності. Зростаючий рівень конкуренції зумовлює 

підвищення вимог до якісного рівня професійної діяльності, визначає 

виникнення її нових форм, видів, спеціалізації.  
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До чинників внутрішнього впливу на якісний рівень професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК віднесено: 

управлінську діяльність; створення єдиного інформаційного освітнього 

середовища; професійну компетентність педагогічних працівників.  

Управлінська діяльність в умовах ОВК представляє собою складний 

динамічний багатовимірний процес, що визначається інтеграцією суб’єктів, 

пов’язаних освітньо-виробничим циклом. Підвищення якості освітніх послуг 

розглядається у контексті державно-приватного партнерства на засадах 

кластерного підходу до управлінського процесу, що передбачає визначення 

та задоволення запитів і потреб як здобувачів освіти, так і зацікавлених 

державних і приватних партнерів завдяки впровадженню єдиної стратегії 

професійної підготовки та розвитку кадрового потенціалу з відповідними 

методами і формами управління. 

Процес управління професійною підготовкою майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК здійснюється в соціальній реальності, має чітко 

визначений практикоорієнтований суб’єкт-суб’єктний характер із 

урахуванням внутрішніх і зовнішніх зв’язків ОВК, функціональних 

можливостей усіх учасників кластерної структури, цілей, завдань, принципів, 

функцій та механізмів реалізації мети професійної підготовки, що 

спрямований на взаємодію учасників освітнього та виробничого процесів під 

час формування комплексу компетентностей майбутніх фахівців, необхідних 

для успішного виконання виробничих завдань.  

Ключовими характеристиками управління професійною підготовкою 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є орієнтація на кінцевий 

результат; можливість швидкого й адекватного реагування на вплив 

зовнішніх і внутрішніх факторів; зацікавленість кожного учасника кластерної 

структури у підвищенні ефективності як своєї роботи, так і спільного 

продукту діяльності; впровадження моніторингу якості всіх процесів, що 

забезпечують необхідний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців.  
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Керована взаємодія учасників ОВК спрямована на формування 

комплексу затребуваних виробництвом компетентностей і характеризується 

концептуально-цільовою, функціональною, організаційно-технологічною, 

результативно-рефлексивною складовими. Зміст концептуально-цільової 

складової зорієнтовано на потреби здобувачів освіти, вимоги державних та 

приватних партнерів, запити суспільства, визначену мету та принципи 

управління в умовах ОВК.  

Функціональна складова відображає традиційні (планування, 

організація, стимулювання, контроль) та інноваційні (координацію, 

прогнозування, консолідацію, реорганізацію) управлінські функції 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, 

поєднані між собою процесами комунікації. Так, координуюча функція 

передбачає чіткий розподіл повноважень між учасниками кластерної 

структури, узгоджену взаємодію соціальної інфраструктури та виробництва з 

урахуванням специфіки регіону й інтересів суб’єктів освітнього процесу, а 

також перехід від традиційних форм управління на рівень самоуправління. 

Прогностична – обумовлює оновлення форм управління відповідно до 

соціального замовлення суспільства шляхом спільного вирішення освітніх і 

виробничих завдань, що сприяє випереджальній практиці впровадження 

новітніх форм, методів, інноваційних педагогічних і виробничих технологій, 

спрямованих на підвищення рівня професійної підготовки майбутніх 

фахівців, формування конкурентоспроможної особистості, готової постійно 

вдосконалювати набуті компетентності. Названа функція передбачає 

орієнтацію процесу підвищення кваліфікації фахівців, виходячи з 

виробничих потреб підприємств сфери послуг регіону. Консолідуюча 

функція спрямована на об’єднання учасників ОВК у єдину систему із 

збереженням своєї цілісності як самостійної організації; орієнтує державних і 

приватних партнерів на загальні цінності й інтереси. Реорганізуюча – 

передбачає коригування й оновлення процесу управління з урахуванням 

вимог суспільства, ринкової економіки, освіти та науки; особистісне та 
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професійне становлення майбутніх фахівців, формування в них комплексу 

компетентностей, необхідних для подальшої освіти, працевлаштування, 

досягнення індивідуальних інтересів і професійного зростання; створення 

системи професійної підготовки, сумісної з європейською. 

Організаційно-технологічна складова містить спеціалізовані механізми 

державно-приватного партнерства із учасниками освітнього процесу та 

зацікавленими сторонами (особами; організаціями), зокрема: регіональними 

органами влади, науково-дослідними установами, провідними 

підприємствами регіону, освітніми установами, громадськими організаціями. 

Перелічені учасники освітнього процесу взаємодіють за принципами 

законності, добровільності, довіри, взаємовигідності, відкритості, цілісності, 

регіональності. Вони визначають пріоритетні напрями запровадження 

інновацій в освітньому процесі; надають пропозиції щодо покращення якості 

підготовки здобувачів П(ПТ)О та набуття комплексу компетентностей, 

необхідних для опанування інноваціями у технологіях та наукових 

розробках; активно залучаються до проведення конкурсів професійної 

майстерності, дипломного проєктування, читання спецкурсів; беруть участь в 

експертній оцінці якості освітніх програм, роботі державної кваліфікаційної 

комісії.  

Діалог із учасниками освітнього процесу та зацікавленими сторонами 

проходить у форматі роботи фокус-груп, відкритих зборів, багатосторонніх 

форумів, консультацій, дискусій, публічних виступів, телефонних «гарячих 

ліній», зустрічей «віч-на-віч», опитувань, анкетувань, використання 

інформаційно-комунікаційних ресурсів, онлайн-механізмів тощо.  

Загальне керівництва діяльністю ОВК здійснює Координаційна рада, 

що об’єднує учасників кластера для виконання стратегічних (розроблення 

стратегії розвитку ОВК, формування іміджу кластера і його учасників, їх 

позиціонування на ринку праці та ринку освітніх послуг; залучення 

інвестицій), тактичних (організація внутрішнього середовища відповідно до 

вимог учасників ОВК) та структурно-організаційних завдань (розвиток 
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інфраструктури для розширення інноваційної діяльності учасників, 

розроблення заходів щодо підтримки та реалізації інвестиційних і дослідних 

проєктів). 

Для практичної реалізації функцій управління створено постійно діючі 

Координаційні органи (галузевий, науково-освітній, територіальний), що 

формують структурно-організаційний склад системи управління професійної 

підготовки майбутніх фахівців в умовах ОВК і виконують комунікативну та 

контролюючу функції: здійснюють адміністрування дій учасників ОВК, 

відповідно до їхнього функціонального спрямування, поточний контроль 

діяльності тощо (рис. 3). 

 
Рис. 3.  Структура Координаційної ради ОВК 

 

У контексті результативно-рефлексивної складової розглядаються 

якісні зміни усіх суб’єктів управління професійною підготовкою майбутніх 

фахівців в умовах ОВК. Так, для органів влади – це ефективне виконання 

регіональних програм, спрямованих на економічне зростання, розвиток 

регіональних ефективно діючих освітніх структур; для підприємств – якісне 

кадрове забезпечення виробництва, зниження власних витрат у зв’язку з 

професійною підготовкою персоналу; для закладів П(ПТ)О – здійснення 
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ефективної освітньої діяльності з використанням інноваційних педагогічних 

та виробничих технологій, спрямованої на формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців відповідно до потреб замовників кадрів; 

для громадськості – зниження соціально-економічної напруги у суспільстві, 

зростання активної життєвої позиції громадян. 

Представлена структура управління професійною підготовкою 

майбутніх фахівців в умовах ОВК сприяє усуненню значних 

невідповідностей між потребами економіки та системою П(ПТ)О; 

ефективному розподілу ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових, 

інформаційних) та їх раціональному використанню; підвищенню контролю за 

відповідними аспектами управління; забезпеченню регіонального ринку 

праці висококваліфікованими фахівцями, які мають високий загальноосвітній 

рівень, багатопрофільну професійну підготовку, спроможних швидко 

адаптуватися до структурних змін в економіці. 

Інформаційне освітнє середовище, як важливий чинник внутрішнього 

впливу на якісний рівень професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК, оцінюється за такими критеріями як: визначеність, 

оцінюваність, структурованість, відкритість, безпечність, динамічність, 

соціальна комфортність, інтегративність, багатоаспектність, 

поліфункціональність, доступність, емоційна насиченість. Передбачається, 

що властивості інформаційного освітнього середовища, зокрема фізичні 

(температура, освітленість, циркуляція повітря, гігієна), його цінності 

(відсутність дискримінації і булінгу, неконфліктність, емоційний комфорт) і 

допустимі механізми діяльності визначено, сформульовано й оприлюднено у 

зручній для сприйняття, розуміння і використання формі та відображено в 

документах закладу освіти, таких як статут, освітні програми, положення, 

заходи, рішення тощо. 

Достатня кількість характеристик уможливлює об’єктивність 

моніторингу, вимірювання й оцінювання стану інформаційного освітнього 
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середовища. Зазначимо, що отримані при цьому результати 

використовуються для його подальшого вдосконалення. 

Структура інформаційного освітнього середовища має матеріальну та 

нематеріальну складові. До матеріальної відносяться спеціалізовані 

приміщення: кабінети, лабораторії, навчально-професійні майстерні, 

виробнича база підприємств-учасників ОВК для проходження здобувачами 

освіти виробничого навчання та практики, стажування і підвищення 

кваліфікації; територія зі встановленими фізичними властивостями, що 

відповідають застосовним вимогам; засоби навчання та спеціальне 

обладнання, зокрема для забезпечення швидкого та безперебійного доступу 

до мережі Інтернет. 

Результатом інтеграції органів виконавчої влади, наукових установ, 

об’єднань роботодавців, громадських організацій, підприємств регіону та 

закладів П(ПТ)О є диверсифікація і розвиток інноваційної інфраструктури, 

створеної для забезпечення умов ефективної взаємодії учасників ОВК, 

реалізації спільних проєктів й ініціатив щодо розвитку професійної 

компетентності майбутніх фахівців. Необхідно відзначити, що при 

формуванні стратегії управління професійною підготовкою майбутніх 

фахівців в умовах ОВК учасники освітнього процесу постійно взаємодіють із 

зовнішнім середовищем за допомогою інформаційних і матеріальних потоків, 

враховуючи державну політику у сфері освіти, пріоритетні програми та 

проєкти розвитку регіону, фінансове забезпечення системи професійної 

підготовки, демографічну ситуацію, політичні та соціокультурні процеси. 

Нематеріальна складова охоплює освітні програми з наявними 

можливостями вибору та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для 

здобувачів освіти; організаційне забезпечення педагогічної та навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти відповідно до освітніх програм; 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; цінності корпоративної культури.  

Відкритість інформаційного освітнього середовища передбачає його 

інтегрованість в глобальний освітній простір сучасної людини. Важливо 
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наскільки освітнє середовище спрямоване на спонукання до педагогічної і 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти та педагогічних 

працівників. Враховуються його динамічність, безпечність для життя та 

здоров’я (фізичного, психічного й духовного) учасників освітнього процесу; 

можливість змінюватися, трансформуватися для різних видів діяльності, 

вдосконалюватися з урахуванням потреб замовників освітніх послуг й 

очікувань зацікавлених сторін.  

Соціальна комфортність інформаційного освітнього середовища 

передбачає можливість особистісної самореалізації суб’єктів освітнього 

процесу, їх індивідуального прогресу у професійному та психологічному 

аспектах. Важлива увага приділяється адаптації освітнього простору до 

потреб кожного, без винятку, із здобувачів освіти. Повна участь в освітньому 

процесі здобувачів освіти з обмеженими можливостями й особливими 

потребами забезпечується доступною (безбар’єрною) архітектурно-

просторовою організацією, особистісною і професійною готовністю 

педагогічних працівників до діяльності в умовах інклюзивної освіти, 

активною співпрацею закладу освіти з відповідними фахівцями (медичними 

працівниками, психологами, соціологами), сучасними засобами та 

системами, методичною гнучкістю освітніх програм, варіативністю методик, 

сприятливим психологічним мікрокліматом. Емоційна насиченість 

інформаційного освітнього середовища визначається соціально-

психологічним кліматом закладу П(ПТ)О, атмосферою співпраці та творчості 

суб’єктів освітнього процесу. 

Комплексна оцінка якості інформаційного освітнього середовища 

здійснюється шляхом системної експертизи, вимірювання, інтерв’ювання, 

моніторингу, внутрішнього аудиту, методами спостереження, вивчення 

документації, опитування, анкетування. Програма діагностики ґрунтується на 

уявленні про те, що будь-яке інформаційне освітнє середовище має сприяти 

збереженню і зміцненню здоров’я здобувачів освіти, розвитку їх пізнавальної 

й особистісної сфери. 
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Рівень професійної компетентності педагогічних працівників, зокрема 

викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, керівників гуртків, 

має важливе значення для професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК, тому посилюється увага до оцінювання їх діяльності. 

Метою запровадження оцінювання є створення системи прозорого й 

об’єктивного аналізу якості кадрового забезпечення освітньої діяльності 

закладу П(ПТ)О, спрямованого на пошук і реалізацію механізмів 

ефективного використання кадрового потенціалу, впровадження 

інноваційних технологій і методик організації освітнього процесу, 

забезпечення здорової конкуренції та підвищення мотивації до ефективної 

праці. 

Оцінювання та контроль рівня ефективності освітньої діяльності 

педагогічних працівників в умовах ОВК здійснюється за єдиними 

комплексними критеріями з урахуванням сучасних світових тенденцій 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. Створено 

фактографічну інформаційну базу, що всебічно відображає результативність 

роботи педагогічних працівників. Реалізація принципів змагання та здорової 

конкуренції, створення умов для професійного зростання педагогічних 

працівників, формування системи їх матеріального та морального 

стимулювання сприяє розвитку творчої ініціативи, підвищенню 

результативності професійної діяльності педагогічних працівників. Методика 

оцінювання їх діяльності ґрунтується на принципах: прозорості – відкритість 

і чітка аргументованість показників, за якими визначається рейтинг; 

достовірності – отримання об’єктивної інформації на підставі сформованої 

системи визначених показників та вагових коефіцієнтів; доступності –

 зрозумілість і доступність системи оцінювання; педагогічного оптимізму –

 спрямованість не на штрафні санкції, а на підтримку та заохочення 

працівників, які досягли високих здобутків у професійній діяльності; 

гнучкості – можливість встановлення нових пріоритетів через зміну вагових 

коефіцієнтів для оцінки видів освітньої діяльності. 
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Об’єктивність оцінювання якості освітньої діяльності педагогічних 

працівників забезпечується повнотою та достовірністю інформації. Якісний 

педагогічний склад формується з урахуванням індивідуального внеску 

педагогічних працівників у загальні результати діяльності училища та 

підвищення його рейтингу. Пріоритетність надається питанням щодо 

виявлення недоліків і проблем у діяльності педагогічних працівників, 

посилення їх колективної відповідальності у покращенні кінцевих 

результатів підготовки випускників. Результати оцінювання діяльності 

педагогічних працівників враховуються адміністрацією закладу П(ПТ)О при 

прийнятті рішень щодо їх відповідності займаній посаді, переведенні на іншу 

посаду, позачергової атестації для присвоєння більш високої кваліфікаційної 

категорії, тарифного розряду, педагогічного звання, застосування моральних 

і матеріальних видів заохочення тощо. 

Важливим є те, що в умовах ОВК підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників набуває додаткових форм, зокрема: 

надається можливість використовувати матеріально-технічну базу 

підприємств, опрацьовувати нові технології на сучасному обладнанні, 

залучати до співпраці науковців, працівників закладів вищої освіти, 

провідних фахівців підприємств регіону, представників громадських 

організацій тощо.  

Отже, урахування чинників зовнішнього та внутрішнього впливу на 

процес професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК уможливлює об’єктивне визначення сучасних ідей і положень 

методологічних підходів, що максимально відображають вимоги суспільства 

та виробництва до рівня  професійної компетентності випускників 

закладів П(ПТ)О.  

 

3. Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах освітньо-виробничого кластера 
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Проблема підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК є однією з актуальних, оскільки 

трудовий потенціал розглядається як важливий стратегічний ресурс будь-якої 

держави, що передбачає його відповідність соціально-економічним вимогам 

сьогодення [19]. Вирішення зазначеного питання залежить від модернізації 

не тільки змісту, форм, методів, а також від принципів П(ПТ)О, оптимізації 

способів і технологій організації освітнього процесу, переосмислення мети та 

кінцевого результату професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг. 

Професійна підготовка, як цілеспрямований, системний і послідовний 

процес, підпорядкована певній системі загальнодидактичних та специфічних 

принципів, дотримання яких забезпечує ефективність навчання. На сьогодні 

під впливом соціального прогресу та наукових досягнень низка принципів 

втрачає свою актуальність, а інші, що зберегли своє значення, в нових умовах 

змінюють зміст під впливом вимог суспільства до освіти; виникають нові 

принципи, які відбивають ідеї світової глобалізації й інтеграції, тобто тих 

процесів, які не були притаманні попереднім епохам. Нами проаналізовано 

принципи навчання, представлені у наукових здобутках С. Гончаренка, 

І. Зязюна, О. Пєхоти, Г. Пустовіта, В. Радула та ін. У наукових дискусіях 

щодо аналізу принципів професійної підготовки беруть участь вітчизняні і 

зарубіжні вчені, а саме: Ю. Бабанський, С. Баранов, В. Бондар, 

М. Вашуленко, М. Данілов, Т. Ільїна, І. Кизенко, І. Лернер, І. Малафіїк, 

Н. Ничкало, О. Савченко, М. Скаткін, К. Сосницький, В. Оконь, 

М. Ярмаченко та ін. 

Поняття «принцип» (від лат. principium – початок, основа) означає 

основне вихідне положення, яким треба керуватися при здійсненні певної 

діяльності [70]. Слід зазначити, що у визначенні суті названого поняття 

наукова спільнота не має узгодженості, а отже, відсутнє його чітке 

трактування як за ознакою джерел формування, так і за ознакою функцій. 

Науковцями принципи розглядаються як: наукові закони, що є стратегією 
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керування педагогічними процесами, правила, положення теорій; система 

вихідних, основних дидактичних вимог, установок до процесу навчання, 

виконання яких забезпечує його ефективність; конкретні рекомендації щодо 

шляхів досягнення освітніх цілей на основі визначених закономірностей [86]; 

структурні елементи наукового обґрунтування навчання [41]; відображення 

об’єктивних закономірностей процесу навчання [72]; закономірності 

навчання [78]. 

Добираючи принципи формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, ми дотримувалися їхньої 

відповідності завданням професійної підготовки, її змісту, формам 

організації, контролю, оцінювання й аналізу досягнутих результатів, методам 

і відповідним засобам, умовам проходження названого процесу. Нами 

враховано обґрунтовані принципи формування трудового потенціалу у 

контексті збалансованого розвитку суспільства (співпраці та пошуку 

компромісів, зорієнтованих на зміцнення зв’язків П(ПТ)О з «бізнесом і 

виробництвом на засадах партнерства та взаємодії»); принципи реалізації 

модульно-компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників (ціннісно-мотиваційного наповнення, практико- і 

суб’єктно-орієнтованої спрямованості, конкретності, моделювання і 

стандартизації, забезпечення об’єктивного діагностування результатів 

професійної підготовки, модульності, виділення зі змісту навчання окремих 

елементів, динамічності, оперативності та системності знань, гнучкості, 

усвідомленої перспективи, різнобічності методичного консультування, 

паритетності, реалізації зворотного зв’язку, забезпечення єдності 

професійних знань та умінь, цільового призначення інформаційного 

матеріалу) [62, с. 19; 85, с. 21].  

До уваги взято визначені Ж. Аккасиновою дидактичні принципи 

відбору змісту підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в 

умовах міжнародного кластера, зокрема: науковості, доступності, 

систематичності та послідовності, професійної спрямованості, наступності, 
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міждисциплінарної інтеграції [3]. Відзначено важливість принципу 

диверсифікації при проєктуванні кластерної моделі регіонального комплексу 

П(ПТ)О в умовах державно-приватного партнерства, що ґрунтується на 

необхідності врахування зовнішніх соціальних факторів (сучасного стану 

сфери послуг, тенденцій створення глоболокального науково-освітнього 

простору, рівнів розвитку культури, науки та ін.). Під час відбору принципів 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

максимально враховано специфіку взаємодії суб’єктів кластерного розвитку 

на принципах інноваційності, синергізму, симбіозу, самоорганізації, 

збалансованості, кооперації, конкуренції, комплексності тощо. У контексті 

нашого дослідження акцентовано на важливості реалізації принципів 

модернізації системи професійної (професійно-технічної) освіти західних 

країн, зокрема Республіки Польщі, що є актуальними і для української 

системи П(ПТ)О, зокрема: загальності освіти, наступності, безперервності, 

державності, науковості та широкопрофільності навчання.  

Усі вище зазначені дидактичні принципи мають вплив на формування 

принципів професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК. Так, без знання класичних, історично перевірених дидактичних 

принципів неможливо виділити специфічні принципи, притаманні 

конкретній професії. Отже, на основі аналітичних узагальнень, з урахуванням 

результатів теоретичного аналізу та власного педагогічного досвіду, нами 

було визначено три основних групи принципів, які вважаємо найбільш 

значущими у контексті формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК. 

До першої групи віднесено загальні принципи, що означають 

традиційні загальноприйнятні правила організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, які об’єднують провідні 

фундаментальні положення і виходять із закономірностей, умов, вимог, 

пов’язаних з освітнім процесом: науковості, об’єктивності, своєчасності, 

цілеспрямованості, прогресивності, ефективності, адаптивності. 
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До другої групи входять специфічні принципи, що пов’язані зі змістом 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, особливостями 

функціонування ОВК й обумовлені цілями професійної діяльності: 

кооперації та конкуренції, узгодженості інтересів, державно-приватного 

партнерства, взаємозв’язку, інформаційної забезпеченості, моделювання. 

До третьої групи відносяться системні принципи, що уможливлюють 

дослідження процесу професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК у його цілісності як системну взаємодію складових 

тріади «об’єкт, суб’єкт, освітній продукт»: синергізму, саморозвитку, 

оптимальності, структурної функціональності. 

Охарактеризуємо кожен із визначених принципів професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. 

Принцип науковості відображає взаємозв’язок професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК та сучасних наукових знань, 

що стосуються різних галузей діяльності людини: виробничої, педагогічної, 

психологічної та ін. Саме цей принцип передбачає науковість аналізу 

соціально-економічних особливостей розвитку регіонів; відповідність змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг вимогам ринку 

праці, доцільність вибору форм, методів, засобів реалізації освітніх програм з 

урахуванням забезпечення професійного зростання та самоосвіти 

особистості. Принцип науковості в умовах ОВК реалізується у процесі 

об’єднання зусиль наукових організацій, виробництва й освіти, спрямованих 

на розроблення методик організації дослідно-експериментальної роботи 

щодо виявлення затребуваних сучасних виробничих технологій, визначення 

ефективності їх впровадження в освітній процес, створення сприятливих 

інституціональних умов для використання новітніх методів і засобів 

інноваційних організаційних рішень; інтелектуальних, матеріально-

технічних, інформаційних ресурсів усіх учасників кластерного об’єднання 

для якісного формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

сфери послуг. Важливого значення набуває відбір на принципах науковості 
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комплексу компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг, визначення 

педагогічних умов їхньої професійної підготовки в умовах ОВК, здійснення 

педагогічного моделювання розвитку професійної компетентності здобувачів 

освіти на основі науково обґрунтованого інтегративного навчально-

методичного комплексу з використанням сучасної наукової інформації щодо 

застосування сучасних інструментів, матеріалів, інноваційних технологій 

сфери послуг. За цими вимогами професійна підготовка майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК відбувається на основі науково обґрунтованого 

навчального матеріалу, зміст якого оновлюється відповідно до новітніх 

досягнень науки і техніки у сфері послуг.  

В умовах ОВК використання принципу науковості сприяє розвитку у 

майбутніх фахівців сфери послуг професійного світогляду, формуванню 

наукових підходів до вирішення професійних завдань шляхом використання 

належної методології при проведенні досліджень, ознайомлення з загальними 

методами наукового пізнання, різними напрямами наукового пошуку, 

об’єктивними науковими фактами, теоріями, проблемами, законами та 

закономірностями. Врахування принципу науковості у професйній  

підготовці передбачає формування здатності випускників закладів П(ПТ)О 

вільно орієнтуватися у нових технологіях, самостійно приймати виважені 

рішення, підвищувати кваліфікацію, при необхідності змінювати професію, 

оволодівати новими компетентностями. 

Принцип об’єктивності заснований на визнанні професійної діяльності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК як реальної дійсності, 

зорієнтованої на дослідження логічних закономірностей, розкриття методів, 

способів та форм її здійснення. Змістовне наповнення цього принципу 

вимагає урахування наукових засад регіонального розвитку, неупередженого 

аналізу закономірностей розвитку сфери послуг, об’єктивної необхідності 

раціонального й ефективного використання досвіду виробничої діяльності, 

застосування новітніх технологій, останніх досягнень науки та техніки, 

природних, науково-виробничих, людських ресурсів тощо. Принцип 
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об’єктивності передбачає організацію професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК відповідно до логіки як процесу 

навчання, так і професійної діяльності у сфері послуг. Реалізація цього 

принципу потребує здійснення відкритих діагностичних процедур 

оцінювання, однакових для усіх здобувачів освіти, що максимально усуває 

суб’єктивізм з боку викладача за рахунок використання об’єктивних 

критеріїв контролю й оцінювання набутих компетентностей; відкритості та 

чіткої аргументованості показників; зрозумілості та доступності системи 

оцінювання.  

Зазначимо, принцип об’єктивності актуалізує системний аналіз змісту 

професійної підготовки, його оновлення шляхом розширення наявних 

компетентностей новими, затребуваними виробництвом, оволодіння якими 

надає можливість майбутнім фахівцям сфери послугв умовах ОВК 

обґрунтувати причини та наслідки власних дій під час моделювання 

професійних ситуацій.  

Принцип своєчасності передбачає можливість швидкого реагування 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на 

зміни, що відбуваються в освітній і виробничій сфері; вимоги роботодавців 

та потреби ринку праці; запити споживачів освітніх послуг тощо. Реалізація 

цього принципу в умовах ОВК передбачає здійснення освітнього процесу на 

основі модульно-компетентнісного підходу, що забезпечує постійне 

оновлення, доповнення навчального матеріалу, вилучення застарілих модулів 

і створення нових, зміст яких відбиває освітні інновації, технології сучасної 

організації праці. Використання принципу своєчасності сприяє формуванню 

у здобувачів освіти здатності до швидкого розуміння динамічних змін у 

сфері послуг, прийняття самостійних і нестандартних рішень, спрямованих 

на підвищення рівня їхнього професіоналізму, засвоєння новацій в 

освітньому та виробничому середовищі.   

Визначальним для професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК є принцип цілеспрямованості, який відображає 
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систему планування професійного розвитку та самовдосконалення 

особистості. Принцип цілеспрямованості вимагає формування у здобувачів 

освіти відповідних цілей, спрямовує освітній процес на розв’язання 

конкретних завдань щодо досягнення поставленої мети. Реалізація цього 

принципу передбачає підпорядкування приватних цілей окремих учасників 

кластерного об’єднання загальній меті – формуванню професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг. Цілеспрямованість 

потребує єдності представників підприємств, педагогічних працівників і 

здобувачів освіти, використання інноваційних форм, методів, технологій та 

засобів навчання для реалізації педагогічної системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. 

Принцип прогресивності в умовах ОВК розглядається як орієнтація на 

інноваційний професійний розвиток, самовдосконалення майбутніх фахівців 

сфери послуг з орієнтиром на випередження часу. Принцип прогресивності 

передбачає постійне оновлення змісту професійної підготовки, його 

наповнення інформацією про передові методи праці; організацію освітнього 

процесу відповідно до останніх досягнень науки, техніки та технологій 

галузі. Пріоритетні завдання цього принципу полягають у розвитку в 

майбутніх фахівців сфери послуг таких компетентностей, як системне 

наукове мислення; інформаційна та технологічна культура; готовність до 

професійно-особистісного зростання; творчість; толерантність; висока 

моральність, наявність яких уможливлює їх успішне пристосування до 

постійних змін, що відбуваються у сфері послуг. Реалізація цього принципу 

здійснюється через залучення педагогічних працівників, здобувачів освіти до 

участі у семінарах, наукових конференціях, круглих столах, на яких 

відбувається обмін інформацією щодо використання нових, прогресивних 

технологій виробництва, навчання, сучасних форм управління тощо. Також 

даний принцип втілюється шляхом здійснення дослідно-експериментальної 

діяльності, розроблення проєктів, спрямованих на досягнення стійкого, 

довготривалого результату. 
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Принцип ефективності розглядаємо як показник якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що віддзеркалює 

такі характеристики освітнього процесу та виробничої діяльності, як 

цілісність, багатовимірність, динамічність, різновекторність, 

результативність. Реалізація цього принципу досягається за рахунок 

забезпечення взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних факторів, що 

сприяють успішному опануванню професійними знаннями, уміннями та 

навичками: діагностичності цілей і результатів професійної підготовки; 

стимулювання здобувачів освіти до навчання із урахуванням їхніх потреб, 

запитів й інтересів; вибір ефективних методів, засобів і форм навчання; 

створення індивідуальних умов для саморегуляції пізнавальної діяльності 

особистості. Завдяки такому підходу забезпечується виконання 

загальноосвітніх і професійних цілей навчання; пристосування освітніх 

програм до потреб ринку праці; формування цілісної системи професійної 

компетентності. 

Принцип адаптивності передбачає створення таких педагогічних, 

організаційно-освітніх, соціально-психологічних умов професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, які сприятимуть 

їхньому оптимальному пристосуванню до освітнього процесу та засвоєнню 

цінностей і норм виробничої діяльності. Практична реалізація принципу 

досягається шляхом формування стійкого позитивного ставлення до обраної 

професії; готовності до професійної діяльності, оволодіння її змістом на 

рівні, достатньому для самостійної роботи; готовності до входження у 

трудовий колектив; прийняття системи цінностей професійної підготовки. 

Принцип адаптивності вимагає неперервного цілісного процесу підготовки 

до виробничої діяльності, що здійснюється протягом усього періоду 

навчання, зокрема під час проходження виробничого навчання та виробничої 

практики на підприємствах ОВК, на реальних робочих місцях. Втіленням 

цього принципу може слугувати інтеграція змісту та методів вивчення 

спеціальних дисциплін; поєднання теоретичної і практичної частин 
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професійної підготовки; освітньої, наукової і виробничої діяльності; 

проведення навчальних занять в ігрових формах, постановки та розв’язання 

проблем самими здобувачами освіти, що дає їм можливість приймати 

активну участь у процесі опанування новою професією. 

До специфічних принципів професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК нами віднесено такі принципи: кооперації та 

конкуренції, узгодженості інтересів і взаємозв’язку, інформаційної 

забезпеченості, моделювання. 

Принцип кооперації та конкуренції є одним з основних принципів 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що 

виконує функції каталізатора та регулятора внутрішньокластерних процесів, 

виражається у готовності учасників до співпраці, сприяє встановленню 

сприятливого клімату, налагодженню зв’язків з одночасною конкуренцією 

між ними. Завдяки кооперації та конкуренції учасники ОВК більш ефективно 

використовують наявні можливості сфери послуг, швидше сприймають і 

використовують інновації, нові знання, технології тощо. Слід відзначити, що 

конкуренція всередині кластерного об’єднання існує переважно у 

горизонтальних зв’язках: між виробниками послуг, їх постачальниками, 

дистриб’юторами, на ринках виробничої і соціальної інфраструктури. 

Суттєве значення для інноваційної активності та конкурентоспроможності 

підприємств-учасників ОВК має і зовнішня конкуренція, як всередині країни, 

так і на світовому ринку. Такий стан викликає необхідність постійного 

підвищення якості проміжного та кінцевого продукту, зростання 

конкурентоспроможності споживаних послуг, товарів і виробництв, 

вдосконалення сервісного простору, що досягається за рахунок здійснення 

коопераційних зв’язків між учасниками ОВК, спрямованих на формування 

високоякісного трудового потенціалу, який використовується в інтересах 

розвитку кожного суб’єкта кластерної структури. Реалізація зазначеного 

принципу ґрунтується на відносинах довірі, взаємних інтересів, повазі та 

партнерства усіх зацікавлених сторін заради досягнення спільних цілей.   
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Принцип узгодженості інтересів та взаємозв’язку передбачає плідну й 

ефективну взаємодію освітньої та виробничої сфер щодо формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг у тісному 

взаємозв’язку з усіма учасниками ОВК, в якому кожна із сторін має 

виконувати свої специфічні функції для досягнення загальної мети. Суть 

цього принципу визначається рівноправністю учасників кластерного 

об’єднання при прийнятті рішень; однаковою для всіх сторін обов’язковістю 

виконання домовленостей; рівною відповідальністю за виконання прийнятих 

зобов’язань; передбачає залучення партнерів до оптимізації змісту 

професійної підготовки й оцінювання рівня кваліфікації випускників. 

Налагоджена співпраця суб’єктів кластерного об’єднання на основі 

укладених договорів встановлює рівновагу між попитом і пропозицією 

фахівців на ринку праці, тому що використання принципу узгодженості 

інтересів передбачає підготовку кваліфікованих робітників необхідної 

кількості, відповідних кваліфікацій, затребуваних ринком праці. Цей 

принцип враховує узгодженість професійної підготовки з організаційними 

цілями ОВК; забезпечує відповідність освітніх програм сучасним вимогам 

ринкової економіки, завданням виробничої стратегії підприємств й 

організацій кластерного об’єднання; передбачає дотримання учасниками 

ОВК норм законодавства, повноважності представників сторін, врахування 

їхніх інтересів, рівноправ’я сторін у свободі вибору й обговоренні питань, що 

складають зміст взаємовідносин і договорів про співпрацю, невтручання у 

справи один одного, добровільності сторін у прийнятті на себе зобов’язань, 

систематичності контролю за виконанням прийнятих угод, договорів і 

рішень. 

Реалізація цього принципу в умовах ОВК здійснюється шляхом 

укладання договорів на підготовку майбутніх фахівців сфери послуг; 

обговорення вимог та відповідності запитам роботодавців освітніх стандартів 

П(ПТ)О; участі провідних спеціалістів підприємств у дослідно-

експериментальній діяльності; підвищення кваліфікації та стажування 
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викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання, опанування 

ними новітніх технологій виробництва; проведення сумісних заходів щодо 

обміну досвідом, ноу-хау, кращими практиками удосконалення виробничих й 

освітніх процесів. Втілення цього принципу уможливлює створення такого 

освітнього середовища, у якому всі суб’єкти ОВК об’єднані спільною метою, 

матеріально-технічними, кадровими та фінансовими ресурсами, що сприяє 

усуненню основних недоліків традиційних форм і методів навчання; 

подоланню розриву між теорією і практикою, освітою та виробництвом; 

ефективному формуванню комплексу професійних компетентностей 

майбутніх фахівців сфери послуг з урахуванням вимог роботодавців.  

Принцип інформаційної забезпеченості стимулює інформаційний 

пошук, оброблення, передачу та зберігання інформації з метою досягнення 

високої якості виробництва інноваційних продуктів, забезпечення 

максимальних темпів впровадження новітніх технологій, удосконалення 

діяльності усіх учасників ОВК, систематизації затребуваних матеріалів, що 

уможливлюють організацію освітньої та професійної діяльності майбутніх 

фахівців сфери послуг. Принцип інформаційної забезпеченості виконує 

розвиваючу функцію, об’єднує в єдину інтегровану систему різноманітні за 

призначенням, змістом і формою навчальні матеріали із урахуванням 

попередніх рівнів підготовки здобувачів освіти. Такий принцип передбачає 

впровадження нових форм освіти, що базуються на інформаційних 

комунікаціях та зумовлені Інтернет-технологіями, зокрема дистанційної 

освіти, характерними ознаками якої є гнучкість, модульність, економічність, 

технологічність, соціальна рівність, якість та ін. Реалізація принципу 

інформаційної забезпеченості надає можливість: використання комп’ютерних 

засобів для ефективного обміну інформацією між суб’єктами кластерного 

об’єднання; здійснення трансферу технологій; реалізації цілісної технології 

навчання, суттєвої інтенсифікації освітнього процесу та гарантованого 

досягнення цілей професійної підготовки за рахунок інформаційної 

складової, інтерактивності та зворотного зв’язку; сприяє інформаційно-
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аналітичному забезпеченню розвитку пріоритетних напрямів науково-

технічної й інноваційної діяльності учасників ОВК.  

Принцип моделювання зумовлений необхідністю обґрунтування 

теоретичних і методичних основ професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК, визначення вимог до рівнів сформованості його 

професійної компетентності. Відповідно до ідей кластерного підходу 

моделювання процесу професійної підготовки передбачає визначення її 

цілей, способів і засобів їх досягнення, має описово-прогнозувальний 

характер і здійснюється у певному порядку дій на основі сучасних вимог до 

побудови педагогічних систем, дотримання принципів ОВК й 

функціональних взаємозв’язків між його учасниками. Реалізація принципів 

моделювання дає змогу: своєчасно вносити необхідні корективи у процес 

навчання, спрямовані на удосконалення системи формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців; отримувати випереджальну інформацію 

щодо визначення й обґрунтування принципів, цілей, змісту, засобів, методів, 

форм навчання, розроблення інтегративного навчально-методичного 

комплексу забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК тощо. 

В умовах кластерного об’єднання важливим для підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг є врахування 

принципів системності, що уможливлює розгляд актуальних питань з 

організації процесу формування професійної компетентності як системи, 

реалізація якої здійснюється послідовно: від розвитку елементарних 

компетентностей до здійснення творчої й інноваційної діяльності із 

урахуванням особливостей ОВК і балансу інтересів усіх його учасників. 

Принцип саморозвитку визначається як один з ключових принципів 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК і 

розглядається як систематична, цілеспрямована, високоорганізована форма 

розвитку особистості, спрямована на опанування професійних 

компетентностей, необхідних для успішного виконання виробничих завдань. 
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Сучасний стан сфери послуг вимагає від майбутніх фахівців здатності 

здійснювати аналіз своїх професійних можливостей щодо формування 

програми подальшого професійного зростання на будь-якому етапі 

професійної діяльності. Реалізація принципу саморозвитку потребує зніми 

традиційних підходів до професійної підготовки шляхом надання цьому 

процесу неперервності, системності й інноваційності на основі науково 

обґрунтованих форм, методів, мотиваційно-ціннісних технологій навчання, 

націлених на усвідомлення необхідності безперервного професійного 

розвитку; підвищення рівня сформованих компетентностей, орієнтованих на 

самоаналіз, самооцінку власного професійного саморозвитку. Втілення цього 

принципу у процес професійної підготовки сприятиме розвитку у майбутніх 

фахівців сфери послуг таких компонентів саморозвитку як самопізнання, 

самореалізація, самовизначення, самопереосмислення, що сприяють 

самостійному вибору освітніх цілей, способів розв’язання професійних 

проблем з урахуванням індивідуального досвіду; можливості максимально 

виявити свій потенціал в освітній і виробничій діяльності у відносинах з 

іншими учасниками ОВК; досягненню поставлених цілей тощо. 

Принцип синергізму в умовах ОВК охоплює проблеми професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, пов’язані з їх постійним 

розвитком відповідно до особливостей функціонування кластерної 

структури, здатної до самоорганізації. Принцип синергізму передбачає 

зростання ефективності діяльності у результаті кооперації окремих частин в 

єдину систему за рахунок емерджентності; передбачає збільшення кількості 

узгоджених зв’язків, що сприяють появі якісно нових функцій інтегрованої 

системи. Умовами реалізації означеного принципу вважаємо взаємозв’язок 

освітнього процесу з наукою і виробництвом у рамках кластерної 

інтегрованої структури. Синергетичний ефект формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК досягається 

впровадженням результатів наукових досліджень в освітній і виробничий 

процеси; сумісним використанням матеріально-технічної бази підприємств-
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учасників ОВК, узгодженістю їх роботи відповідно до загальних цілей 

кластерного об’єднання. Принцип синергізму орієнтує зміст професійної 

підготовки на здійснення взаємозв’язку технічних, технологічних, 

економічних, екологічних, соціологічних, психологічних компетентностей, 

виходячи з необхідності його комплексності, забезпечуючи перехід від 

вузькоспеціалізованої підготовки до інтегрування і формуванню комплексу 

затребуваних ринком праці компетентностей. Реалізація цього принципу 

передбачає створення єдиного, цілісного процесу адаптації майбутніх 

фахівців до професійної діяльності, що здійснюється усіма суб’єктами ОВК 

на протязі всього періоду навчання. 

Принцип оптимальності розглядається нами як один з основних 

шляхів підвищення ефективності процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Під оптимальністю розуміємо ступінь 

відповідності організації освітнього процесу визначеним цілям професійної 

підготовки; досягнення максимальної ефективності сформованої професійної 

компетентності з мінімальними затратами матеріальних засобів і зусиль 

суб’єктів освітнього процесу. Реалізація цього принципу вимагає 

удосконалення змісту професійної підготовки й оптимальної організації 

освітнього процесу за участі усіх учасників ОВК, що передбачає розвиток 

практико-орієнтованої підготовки, створення гнучких, мобільних цільових 

програм навчання в інтересах підприємств і закладів П(ПТ)О; раціонального 

відбору навчального матеріалу; забезпечення раціонального співвідношення 

теоретичної і практичної частин навчання; оптимальної комбінації та 

сполучення різних методів, форм і засобів професійної підготовки. 

Оптимальність у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах ОВК досягається шляхом інтеграції декількох, затребуваних на ринку 

праці, суміжних професій, участі роботодавців у формуванні змісту, 

організації та визначенні термінів навчання, оцінюванні кінцевого результату 

навчання. Інкорпорування цього принципу в систему професійної підготовки 
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сприяє підвищенню ефективності використання людських ресурсів, 

мобільності кваліфікованих кадрів і конкурентоспроможності підприємств. 

Принцип структурної функціональності передбачає чіткий розподіл 

управлінських функцій усіх учасників ОВК; ефективне використання їх 

внутрішніх ресурсів; збалансування пропорцій розрізнених у зусиллях 

суб’єктів кластерного об’єднання щодо вирішення проблеми якісної 

професійної підготовки; оптимізацію мережі закладів П(ПТ)О з урахуванням 

демографічної й економічної ситуацій; активізацію коопераційних зв’язків 

між освітою, наукою, виробництвом, органами влади регіону з метою 

популяризації та розвитку робітничих професій. Умовами реалізації цього 

принципу вважаємо можливість швидкого й адекватного реагування на вплив 

зовнішніх і внутрішніх факторів; зацікавленість кожного учасника 

кластерного об’єднання у підвищенні ефективності як своєї роботи, так і 

спільного продукту діяльності; впровадження моніторингу якості усіх 

процесів, що забезпечують необхідний рівень професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг. Реалізація цього принципу сприяє якісному 

формуванню стратегії розвитку ОВК; сумісному розробленню планів і 

програм діяльності суб’єктів ОВК; координації дій усіх учасників та 

партнерів кластерного об’єднання у напрямку стратегічного партнерства; 

розроблення напрямів перспективних досліджень, інноваційної та 

виробничої діяльності ОВК. Здійснюючи коопераційні взаємодії, усі 

учасники ОВК отримують відчутні переваги за рахунок доступу до кадрових 

ресурсів, інноваційної та науково-технологічної інфраструктури, 

матеріально-технічної і виробничої баз, створення єдиного інформаційного 

простору, обміну досвідом.  

Підсумовуючи, зазначимо, що організація професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК базується на взаємозв’язку 

загальних, специфічних і системних принципів, що враховують тенденції 

формування професійної компетентності на засадах сучасної парадигми 

освіти.  
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4. Педагогічні умови  професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах освітньо-виробничого кластера 

 

Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

передбачає створення таких педагогічних умов, які б максимально 

забезпечили її ефективність, що зумовлює необхідність чіткого уявлення про 

суть загальнонаукового поняття «умова». У науковій і довідковій літературі 

назване поняття досить широко представлене і трактується як основа, 

правило, ситуація [12, с. 1306]; особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь; сукупність даних, положення, що 

лежать в основі чого-небудь [70, с. 632]; обставини, що сприяють 

досягненню поставлених цілей, або, навпаки, гальмують їх виконання; 

причини, чинники, засоби, що впливають на розвиток особистості [43, с. 15]. 

Системний аналіз психолого-педагогічної, філософської, методичної та 

соціологічної літератури дає можливість розглядати категорію «умови» як 

складову будь-якого процесу, зокрема і процесу професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. 

Педагогічні умови розглядаються як комплекс різнопланових 

соціально- педагогічних і дидактичних чинників, необхідних й достатніх для 

виникнення та сталого функціонування певної педагогічної 

системи (А. Литвин) [43, с. 68]; синтез об’єктивних можливостей змісту, 

форм, методів, прийомів, засобів педагогічного процесу та навчально-

методичного забезпечення, що сприяють успішному вирішенню поставлених 

завдань (А. Найн; Ф. Клюєв) [53, с. 34]; сукупність об’єктивних можливостей 

змісту, методів, організаційних форм і матеріальних ресурсів здійснення 

педагогічного процесу, що забезпечує досягнення поставленої мети; діяльний 

регулятор особистісних, психологічних, інформаційних і педагогічних 

факторів навчання (С. Висоцький) [15, с. 91]; взаємопов’язана сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, що 
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забезпечують високу результативність освітнього 

процесу (В. Манько) [48, с.153–161]; функціонування трисуб’єктної взаємодії 

«заклад освіти – здобувач освіти – роботодавець» (І. Мороз) [52, с. 4]; 

компоненти (зміст, організаційні форми, засоби навчання, взаємовідносини 

між педагогом і здобувачем освіти), що конструюють педагогічну і освітню 

систему (К. Беркита) [6, c. 88]. 

Залежно від способу впливу на освітній процесів педагогічні умови 

підрозділяються на зовнішні та внутрішні: зовнішні умови виступають 

продуктом функціонування політичної, соціально-економічної, освітньої та 

інших систем зовнішнього середовища й реалізуються через відповідні 

фактори. Під внутрішніми розглядаються педагогічні умови, які є похідними 

завданнями відповідного педагогічного процесу та являють собою сукупність 

педагогічних заходів, що забезпечують ефективне рішення цих 

завдань [23, с. 85]. Таку думку поділяє С. Рубінштейн, який вважає, що 

характерною особливістю розвитку особистості є його залежність від 

зовнішніх (об’єктивних) і внутрішніх (суб’єктних) умов. Науковець 

наголошує, що зовнішні умови є факторами, які визначають кінцевий 

результат опосередковано, через внутрішні причини, пов’язані з 

індивідуальністю людини [66, с. 251]. Внутрішні умови виступають як 

причини (саморозвиток, саморух, рушійні сили, джерела розвитку), а 

зовнішні – як обставини [там же, с. 289]. 

Ми погоджуємося з думкою І. Седової, яка вважає, що педагогічні 

умови повинні відповідати наступним вимогам: бути обумовлені змістом 

майбутньої професійної діяльності фахівця та специфікою його навчання; 

містити у собі сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і 

матеріально-технічних факторів, що забезпечують успішне вирішення 

поставлених завдань; включати зовнішні умови (соціально-економічні, 

соціально-культурні) й внутрішні (психолого-педагогічні, дидактичні та ін.), 

містити мотиваційний, організаційний, змістовий, контрольно-оцінний 

аспекти [68]. 
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З урахуванням визначених у науково-методичній літературі змісту 

поняття «педагогічні умови», розуміння їх суті, класифікації, ми розглядаємо 

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах ОВК як сукупність змісту, методів, прийомів, організаційних форм 

підвищення ефективності освітнього процесу, що забезпечують досягнення 

мети – формування професійної компетентності майбутніх працівників. 

Для визначення педагогічних умов, що ефективно впливають на якість 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

використано метод експертного оцінювання. В опитуванні взяли участь 

викладачі загальнопрофесійної і професійно-теоретичної підготовки, майстри 

виробничого навчання закладів п П(ПТ)О. Респондентам було запропоновано 

назвати чотири дієві, на їх погляд, педагогічні умови. Із загальної кількості 

відповідей обрано 15 варіантів, що найчастіше повторюються серед 

названих (табл. 2).  

Таблиця 2  

Перелік педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

№ з/п Педагогічні умови 

1 2 

1 Формування позитивної мотивації до оволодіння сучасними виробничими 
технологіями 

2 Організація освітнього процесу в єдності теоретичного та професійного 
компонентів 

3 Вибір оптимальних форм, методів і засобів стимулювання освітньо-пізнавальної 
діяльності здобувачів освіти 

4 Організація безперервної професійно-педагогічної підготовки і підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів П(ПТ)О 

5 Впровадження методів самооцінки та взаємоперевірки  

6 Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 
умовах ОВК на основі компетентнісного підходу 

7 Поетапне формування професійних компетентностей 

8 Урахування вимог суспільства та ринку праці до професійної підготовки майбутніх 
фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

9 Участь у конкурсах фахової майстерності 
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10 Застосування інноваційних педагогічних технологій 

11 Впровадження інтегративного навчально-методичного комплексу професійної 
підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

12 Виявлення потреб роботодавців в отриманні майбутніми фахівцями додаткового 
набору професійних компетентностей 

13 Інтеграція гуманітарної, науково-дослідницької, професійно-практичної підготовки 

14 Створення професійно-орієнтованого інформаційно-комунікаційного освітнього 
середовища  

15 Стимулювання рефлексивної позиції на етапах удосконалення, самовдосконалення і 
саморозвитку 
 

Проранжувати названі педагогічні умови за значимістю було 

запропоновано групі експертів, які добирались за визначеними П. Лузаном, 

І. Сопівник та С. Виговською критеріями, з урахуванням запропонованої в 

експертології моделі ідеального експерта [46, с. 95]. До групи експертів 

увійшли фахівці з максимальним коефіцієнтом компетентності, визначеним 

комбінованим методом. Також увага приділялась таким важливим якостям 

особистості як здатність до рефлексії, неупередженість, соціальна 

адекватність, стійкість до зовнішніх впливів (фізичної і психологічної 

природи). Зроблено розрахунки значень вектору пріоритетів факторів, 

глобальних пріоритетів експертів.  

Отже, за результатами експертного оцінювання, враховуючи 

узгодженість думок експертів, обрано чотири педагогічні умови, що 

позитивно впливають на професійну підготовку майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК, зокрема: формування позитивної мотивації до 

оволодіння сучасними виробничими технологіями; оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК на 

основі компетентнісного підходу; застосування інноваційних педагогічних і 

виробничих технологій; впровадження інтегративного навчально-

методичного комплексу професійної підготовки [34].  

Формування позитивної мотивації до оволодіння сучасними 

виробничими технологіями передбачає заохочення здобувачів освіти до 

свідомого засвоєння компетентностей, індивідуального розвитку через 
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самоосвіту, самовдосконалення, самопізнання та самооцінку. Визначити дієві 

способи заохочення дозволив аналіз теорій мотивації К. Альдерфера [83], 

Ф. Герцберга [63], у яких окреслено суттєві заохоченням, а саме: формування 

інтересу до професійної діяльності, усвідомлення важливості її якості й 

ефективності для суспільства, виробництва та безпосередньо для робітника; 

високий рівень відповідальності за доручену справу. Теорії В. Врума [94], 

У. Оучі, Л. Портера – Е. Лоулера [58] доводять, що творча, соціально 

значуща професійна діяльність посилює позитивну мотивацію до її 

ефективного здійснення. 

Необхідність формування у майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК позитивної мотивації для успішної освітньої діяльності підкреслюється 

у працях A. Бодалева, Р. Гуревича, Є. Ільїна, А. Маркової, Н. Нестерової, 

М. Сметанського, В. Шахового та ін. Розвиток «мотиваційної сфери 

особистості», за визначенням В. Радкевич, має важливе значення у її 

професійному спрямуванні [61].  

Основним мотивом педагогічного процесу професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК стає досягнення успіху від 

ситуативного та дидактичного (при виконанні певних завдань на навчальних 

заняттях) до професійного та матеріального у трудовій діяльності за обраною 

професією. Формування позитивної мотивації майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК полягає в інтеграції спонукань, їх потреб, цілей, 

пов’язаних з освітньою та професійною діяльністю з урахуванням 

різнопланових мотивів – професійних та особистісних.  

Мотиви професійного розвитку та кар’єрного зростання пов’язані з 

прагненням стати висококваліфікованими фахівцями, досягненням успіху в 

реалізації поставлених цілей, забезпеченні успішності майбутньої 

професійної діяльності, розвитку кар’єри та наявністю потреби влаштування 

на високооплачувану роботу завдяки отриманим знанням. Організація 

діяльності ОВК забезпечує можливість безперервного «занурення» майбутніх 

фахівців у сферу їх майбутньої професійної діяльності, дозволяє вивчати, 
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узагальнювати і накопичувати передовий досвід, оперативно 

використовувати досягнення науки і техніки, оновлювати організацію та 

зміст професійної підготовки. Позитивна мотивація формується під час 

систематичного розв’язання завдань професійного спрямування; дослідження 

процесів, пов’язаних із професійною діяльністю за умови поєднання 

теоретичної та практичної складових процесу навчання; проходження 

виробничих практик в умовах реального виробництва на підприємствах, які є 

учасниками ОВК.  

Особистісні мотиви пов’язані з усвідомленням потреби у професійній 

освіті, придбанням глибоких і міцних знань, актуалізацією пізнавального 

інтересу, отриманням задоволення від процесу навчання, постійним 

інтелектуальним, духовним й особистісно-професійним зростанням. Процес 

формування мотивації до пізнавальної діяльності включає організацію 

освітньої діяльності з використанням інноваційних педагогічних технологій, 

інтерактивних методів, новітніх досягнень у техніці та технологіях, 

індивідуальних і колективних форм освітньої діяльності тощо. Для розвитку 

позитивної мотивації майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

використовуються методи моделювання різноманітних ситуацій 

професійного спрямування; застосовуються групові форми організації 

освітнього процесу; забезпечується оперативне та своєчасне виконання 

замовлень відповідно до запитів клієнтів і вимог роботодавців тощо. 

Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК на основі компетентнісного підходу зумовлює 

оволодіння професійними компетентностями, що дозволяють майбутнім 

фахівцям забезпечувати високий рівень якості виробничих процесів. 

Актуальність питання підтверджується науковими працями В. Андрущенка, 

К. Бабака, Ю. Бабанського, Н. Волкової, О. Железнякової, О. Коваленко, 

М. Пєтухова, М. Фіцули. У Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні 

(ступеневу освіту) зазначено, що «система знань, умінь та навичок, 

світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця» 
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формується саме у процесі навчання «з урахуванням перспектив розвитку 

науки, техніки, технологій та культури» [60]. 

Для забезпечення конкурентоспроможності, мобільності, відповідності 

випускників закладів П(ПТ)О сфери послуг сучасним вимогам, зміст 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

мобільно реагує на зміни ринку праці, узгоджується з ними, має 

випереджувальний характер, що дозволяє майбутнім фахівцям успішно 

працювати з новітніми матеріалами й обладнанням. 

Оновлення змісту професійної підготовки в умовах ОВК передбачає: 

здійснення аналізу ринку праці регіону з метою визначення потреб у 

кваліфікованих робітниках, рівнів їх кваліфікації та компетентності; 

залучення представників підприємств-учасників кластерної структури до 

участі у державних кваліфікаційних атестаціях; проведення спільно з ними 

засідань методичних комісій щодо виявлення нових перспективних 

інтегрованих професій, видів робіт, враховуючи появу нових матеріалів та 

технологій; проведення стажування педагогічних працівників та виробничої 

практики майбутніх фахівців на провідних підприємствах сфери послуг; 

коригування та розроблення нових начальних планів і програм на основі 

компетентнісного підходу з урахуванням вимог роботодавців.  

Для досягнення високої якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК важливе значення має така педагогічна 

умова як застосування інноваційних педагогічних технологій, спрямованих 

на задоволення актуальних проблем системи П(ПТ)О. 

У рамках ОВК, організація та принципи діяльності якого дозволяють 

ефективніше використовувати та поєднувати різноманітні інноваційні 

технології професійного навчання, відпрацьовуються нові педагогічні та 

наукові ідеї, визначається їхня ефективність. Відбір педагогічних технологій 

відбувається з орієнтацією на розвиток пізнавально-трудової активності, 

професійної мобільності, самовизначення, оволодіння спеціальними 

знаннями, уміннями, методами та засобами відповідної професійної сфери. 
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Для підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК педагогічні працівники активно застосовують 

технології інтерактивного навчання (здійснення освітнього процесу за умови 

постійної активної взаємодії усіх його учасників); інформаційно-

комунікаційні (веб-квести, коучинг, SMART-технології, майстер-класи); 

технології віртуалізації (цифрові, адитивні (3D-друк); дистанційні; 

перспективно-випереджувального, проблемного навчання; розвитку 

критичного мислення, рішення дослідницьких задач; проєктні технології 

(стимулювання інтересу здобувачів освіти до здобуття нових 

компетентностей через участь у проєктній діяльності); модульно-

компетентнісну технологію (адаптація процесу навчання до індивідуальних 

запитів і рівня підготовленості майбутніх фахівців, створення індивідуальної 

траєкторії навчання, концентрація на кінцевих результатах). Застосування 

інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК розкриває можливості для формування творчої 

особистості, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, самостійності, 

відповідальності, уміння планувати, приймати рішення, проявляти ініціативу. 

В умовах ОВК педагогічні технології інтегруються з сучасними виробничими 

технологіями, що сприяє диференціації й індивідуалізації процесу набуття 

професійних компетентностей, наближення його до вирішення завдань 

конкретного підприємства. 

Наступною педагогічною умовою визначено впровадження 

інтегративного навчально-методичного забезпечення професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, що уможливлює 

досягнення стратегічної (загальної), тактичних й операційних цілей 

формування їхньої професійної компетентності.  

Педагогічна інтеграція є доцільно організованим зв’язком однотипних 

частин й елементів змісту, форм і методів навчання у рамках освітньої 

системи. Проблема інтеграції у різних її аспектах досліджується багатьма 
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науковцями, зокрема Г. Білецькою, О. Вознюком, К. Волинець, Т. Волковою, 

С. Гончаренком, Л. Сліпчишиною, Я. Собко та ін. 

Інтегративне навчально-методичне забезпечення професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК визначається як 

«оптимальна система навчально-планової документації, навчальної і 

методичної літератури, дидактичних і технічних засобів навчання, засобів 

діагностування та контролю навчальних досягнень здобувачів освіти, що 

забезпечують якість професійної підготовки, надають їй фахового та 

особистісного спрямування» [63, с. 315]. 

До основних дидактичних засобів навчання майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК нами віднесено: інтегровані освітні програми та робочі 

навчальні плани, на основі яких здійснюється тематичне поєднання 

поурочного змісту споріднених профільних предметів (наприклад, для 

професії «Кравець. Закрійник» – «Технологія виготовлення одягу», «Основи 

конструювання одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання швейного 

виробництва» та виробниче навчання); робоча освітня програма спеціального 

курсу «Автоматизоване конструювання одягу» на основі програмного 

комплексу CAD Assyst; електронний курс в системі дистанційного навчання 

Moodle з професії «Кравець»; програма авторського курсу «Професійно-

етична культура професійної діяльності фахівців сфери послуг в умовах 

освітньо-виробничого кластера»; методичні рекомендації «Професійна 

підготовка майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого 

кластера», «Управління професійною підготовкою майбутніх фахівців в 

умовах освітньо-виробничого кластера». 

Отже, реалізація визначених педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК сприяє формуванню 

висококваліфікованих робітників відповідного рівня та профілю, 

конкурентоспроможних на ринку праці, орієнтованих у суміжних сферах 

діяльності, готових до постійного росту, соціальної та професійної 

мобільності.  
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5. Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах освітньо-виробничого кластера  

 

Незаперечна соціально-економічна значущість професійної підготовки 

для розвитку держави, сучасні умови функціонування кластерних структур, 

створення інноваційного освітньо-виробничого середовища висувають 

принципово нові вимоги до формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг, інноваційних форм організації цього 

процесу, що потребує обґрунтування педагогічної системи їхньої 

професійної підготовки, визначення її компонентів, спрямованих на 

активізацію освітньої діяльності учасників ОВК. Педагогічна система має на 

меті задоволення освітніх потреб учасників кластерної структури, пов’язаних 

з розширенням доступу до якісної освіти щодо досягнення цілей навчання, 

швидкої адаптації до умов виробництва й подальшого професійного 

розвитку. 

Для виявлення структурних складових педагогічної системи нами 

здійснено багатоаспектний аналіз визначених у науковій літературі понять 

«структура», «система», «педагогічна система», їх характерних ознак та 

властивостей, основних дидактичних принципів й методологічних підходів 

до структурування, враховано особливості соціального замовлення на 

фахівців сфери послуг регіону, зокрема швейного напряму; визначено мету, 

відповідно до якої сформовано завдання, розроблено вихідні методологічні 

позиції, систему педагогічних принципів; спроєктовано зміст професійної 

підготовки в навчальних модулів за участі представників підприємств – 

учасників ОВК; представлено форми, методи, прийоми навчання і 

позаурочної діяльності; сукупність необхідних педагогічних умов; 

розроблено систему критеріїв оцінки результатів і комплекс необхідних для 

цього діагностичних засобів; зазначено рівні сформованості досліджуваних 

компетентностей. 
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Педагогічна система професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК представлена сукупністю ієрархічно підпорядкованих 

компонентів, зокрема: цільового (охоплює цілі й основні завдання 

професійної підготовки, що узгоджені з освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою випускника за відповідними рівнями кваліфікації й 

вимогами сучасного ринку праці); змістового (відповідає змісту навчальних 

предметів загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки); організаційного (передбачає виявлення і створення 

сприятливих педагогічних умов, добір організаційних форм для забезпечення 

високоякісної професійної підготовки); процесуального (складається із 

взаємопов’язаних й взаємозумовлених методів і засобів навчання); 

результативно-оцінювального (передбачає проведення контролю, аналізу та 

коригування освітнього процесу) [33] (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Модель педагогічної системи професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК 
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Урахування положень системного підходу дозволило виявити зовнішні, 

внутрішні, прямі і зворотні зв’язки між структурними складовими 

педагогічної системи. Зв’язками між елементами системи забезпечується її 

цілісність і сталість. Всі елементи системи зорієнтовані на досягнення 

визначених цілей, зокрема стратегічної (загальної), тактичних, операційних. 

Важливе значення у педагогічній системі має зміст професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, його відбір, розподіл, логічне 

структурування. Зміст професійної підготовки розглядається як дидактично 

перероблений соціокультурний досвід, що зосереджений у навчально-

програмному забезпеченні, освітніх стандартах тощо, й особистісний досвід, 

що виявляється у формі «переживань, смислотворчості, саморозвитку» [69]; 

науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, 

засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікацій згідно з освітньо-

кваліфікаційним рівнем [93].  

Державні вимоги до змісту професійної підготовки майбутніх фахівців 

встановлюють Державні стандарти професійно-технічної освіти, які 

складають її логіко-змістовну основу [22]. Зокрема освітньо-кваліфікаційна 

характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 

містить перелік завдань та обов’язків фахівця; перелік методів, прийомів, 

технологій виконання виробничих операцій, про які фахівець повинен знати; 

перелік вимог до його кваліфікації; приклади робіт, що необхідно засвоїти. 

Так, професійна підготовка фахівців за професією «Кравець» (ДСПТО 

7433.C.14.10 – 2016) 2-6-ого кваліфікаційних розрядів складається із 

загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки і зорієнтована на формування їх професійних (базових, 

профільних) та загальних компетентностей. Розроблення робочих освітніх 

програм з погодинним розподілом часу на засвоєння навчальних предметів 

здійснюється закладами П(ПТ)О самостійно за погодженням з 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі визначеного 



67 

ДСПТО обсягу навчального часу для загальнопрофесійної, професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки.  

Зміст професійних базових компетентностей визначено базовим 

навчальним блоком. Навчальний матеріал названого блоку є підґрунтям для 

оволодіння професійними профільними та загальними компетентностями. У 

майбутніх фахівців сфери послуг формуються знання і уміння, необхідні для 

розуміння основ галузевої економіки та підприємництва, трудового 

законодавства, асортименту швейних виробів; для оволодіння основами 

матеріалознавства, електротехніки, креслення, спеціального малювання, 

конструювання одягу, володіння професійною етикою, визначення складу, 

властивостей матеріалів; використання інформаційних технологій; 

дотримання та виконання вимог охорони праці, промислової пожежної 

безпеки, виробничої санітарії, вимог енергозбереження, раціональної роботи 

електрообладнання. Майбутні фахівці набувають знання та вміння 

працювати з обладнанням швейного виробництва, виконувати найпростіші 

ручні та машинні роботи, волого-теплову обробку та клейові з’єднання [31].  

Професійні і загальнопрофесійні компетентності відповідного 

кваліфікаційного рівня майбутні фахівці сфери послуг набувають в процесі 

засвоєння навчального матеріалу, оформленого у вигляді модулів. Так, для 

отримання 2-3-го кваліфікаційного розряду здобувачі освіти засвоюють 

дев’ять навчальних модулів. Робітнича кваліфікація 4-го кваліфікаційного 

розряду потребує засвоєння восьми навчальних модулів. Для 5-го 

кваліфікаційного розряду необхідно засвоїти шість навчальних модулів, для 

6-го кваліфікаційного розряду – п’ять.  

Загальна компетентність кравців виявляється в їх здатності і готовності 

відповідально ставитись до професійної діяльності, оперативно приймати 

правильні рішення у позаштатних ситуаціях під час роботи, діяти в 

нестандартних ситуаціях, працювати в команді, знати професійну лексику та 

термінологію, дотримуватися професійної етики, запобігати конфліктним ситуаціям. 
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В умовах освітньо-виробничого кластеру регіону формування змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, зокрема кравців, 

здійснено з урахуванням концептуальних положень теорії конструктивного 

вирівнювання Д. Біггса, загальної теорії систем (К. Берталанфі) за 

принципами системності, послідовності й безперервності, що забезпечують 

«наступність у змісті навчання», зумовлює «інтеграцію компонентів 

професійної підготовки» [81, с. 113].  

На підставі логічного аналізу різних підходів до розв’язання окресленої 

проблеми ми розглядаємо зміст професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг як цілісну динамічну сукупність функціональних компонентів, 

виокремлених з урахуванням постіндустріальних тенденцій в розвитку 

суспільства. Такими компонентами є: предметно-понятійний, технологічний, 

праксиологічний, культурологічний, естетичний, морально-етичний, 

психологічний, екологічний, ресурсозбереження й енергоефективності, 

інформативно-комунікаційний (рис. 5). 
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Рис. 5. Функціональні компоненти змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК (розроблено автором) 

 

Для більш чіткого уявлення про зміст об’єкту дослідження надаємо 

предметну характеристику кожному з компонентів окремо. Так, предметно-

понятійний компонент охоплює знання, що дозволяють майбутнім фахівцм 

оволодіти професійною мовою. Використання в процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, зокрема кравців, словника 

швейних термінів уможливлює міцне їх засвоєння, розуміння необхідних 

понять та зв’язків між ними. Так, здобувачі освіти отримують чітке 

визначення того, що представляє собою волого-теплова обробка деталі 
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швейного виробу, відтягування зрізу деталі; розуміння відмінних ознак між 

пропарюванням матеріалу (виробу) і відпарюванням швейного виробу, 

пресуванням деталі та її пропрасуванням; між розпрасовуванням, 

запрасовуванням та припрасовуванням шва, спрасовуванням зрізу деталі.  

Технологічний компонент змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК передбачає оволодіння науково-

технічною інформацією з питань використання сучасних технологій 

виготовлення одягу, відомостей щодо провідних тенденцій в індустрії моди, 

зокрема відхід від масового виробництва; виготовлення невеликих партій 

виробів цільним, безперервним процесом під прямим контролем замовника; 

індивідуальний пошив на високотехнологічній основі.  

Високий рівень впровадження до складу різних видів швейного 

обладнання мікропроцесорної техніки, електроніки, удосконалення багатьох 

технічних операцій зумовило необхідність введення до змісту професійної 

підготовки майбутніх кравців навчального матеріалу, що містить відомості, 

технічні характеристики, особливості експлуатації швейного обладнання 

нового покоління. Так, в процесі професійної підготовки розглядаються 

способи роботи на обладнанні з тиристорним керуванням і приводами 

змінного струму, що дозволяє працювати у декількох швидкісних режимах; 

можливості сучасного обладнання виконувати окремі функції у різних 

форматах, наприклад, можливість зміни довжини стібка і напрямку лінійки, 

що йде по краю; здатність машин здійснювати автоматичну корекцію 

робочого процесу в залежності від показників датчиків. При цьому, 

підкреслюється, що технологічний процес може виконуватися в окремому 

порядку або як один з групи завдань. 

З метою надання майбутнім кравцям теоретичних знань, практичних 

умінь і навичок автоматичного проєктування швейних виробів до змісту їх 

професійної підготовки внесені відомості щодо функціональних 

особливостей програми CAD ASSYST, її головного меню (клавішами бічної 

панелі, рядком діалогу, вікном вимірювань тощо). Здобувачі освіти 
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отримують уявлення про базу даних, вивчають правила її створення й 

доповнення новими деталями. Опрацьовують навички створення розкладки 

лекал деталей швейного виробу (вручну, напівавтоматичне), її редагування, 

автоматичної обробки, побудови нової розкладки на основі існуючої; 

навички конвертації даних, роботи із макросами, з таблицями атрибутів, 

розмірів та ін. 

Праксиологічний (від гр. praktikos – діяльний, активний) компонент 

передбачає формування у майбутніх фахівців вміння результативно діяти в 

нових, невизначених, проблемних ситуаціях «на основі пізнаних законів і за 

допомогою різного роду технік і технологій» [59, с. 2]. Впровадження у зміст 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг концептуальних 

положень праксиології відповідає новій освітній парадигмі, в якій на перший 

план виведені соціально-освітні цінності. Саме вони, за визначенням 

Н. Ничкало, є «основним критерієм модернізації освітньо-виховного процесу 

і містять професійний, педагогічний і соціальний ресурс перетворень, 

спрямований на забезпечення його ефективності» [54, с. 26-27]. Перед 

здобувачами освіти ставляться задачі практичного спрямування, зміст яких 

зорієнтовано на формування у них раціональної системи внутрішніх 

спонукань до активної перетворюючої діяльності. Увага майбутніх фахівців 

сфери послуг концентрується на необхідності свідомо обирати засоби, 

прийоми й методи роботи, що забезпечать результативність праці, 

активізують творчість в постійно мінливих умовах, в ситуаціях ризику і 

невизначеності [18]. 

Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг 

передбачає виявлення, формування й подальший розвиток характерних рис і 

якостей особистості, зорієнтованої на самоактуалізацію. Так, у навчальний 

матеріал, контрольні запитання, завдання, в тому числі й практичного 

спрямування, закладається психологічний елемент. Наприклад, здобувачам 

освіти пропонується: прийняти рішення у нестандартній ситуації; 

обґрунтувати свій вибір; закінчити діалог змодельованої ситуації; обрати 
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оптимальну відповідь (форму поведінки) для уникнення конфліктної 

ситуації; підготувати публічний виступ з чітко окресленими вимогами (час, 

структура, форма); переконати співрозмовника у зворотному; аргументовано 

довести свою точки зору. 

Поширення у сучасному суспільстві ідей мультикультуралізму, 

культурно-соціальної інтеграції різних етнічних і культурних груп зумовлює 

необхідність посилення уваги до культурологічного компоненту у змісті 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг. Його суть 

визначена культурологією – сукупністю наукових знань про культуру, 

результат взаємодії філософії культури, історії, антропології, соціології, 

етнології психології.  

Культурологічний компонент змісту професійної підготовки 

розглядається як комплекс дидактичних і виховних засобів, спрямованих на 

розвиток особистості, які забезпечують активізацію суб’єкт-суб’єктних 

відносин в освітньому процесі; соціалізацію особистості; освоєння духовних 

цінностей і традицій країн, для яких ця мова є рідною; сукупність 

психолінгвістичних аспектів вивчення мови, концентруючи ставлення 

людини до навколишнього світу і до самого себе. Зазначений компонент 

забезпечує гармонізацію суспільних відносин в процесі входження в систему 

міжнародної освіти та єдиного ринку праці на основі усвідомлення і 

прийняття загальних ціннісних орієнтирів. 

Важливого значення у змісті професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг має естетичний компонент, наявність якого 

передбачає залучення учнів до світу мистецтва й дозволяє розвивати та 

культивувати здібність інтелектуального уявлення, що є тим підґрунтям, на 

якому виникають особлива художня творчість, інтуїція, фантазія, творче 

уявлення особистості; розвивається і збагачується його індивідуальний 

досвід світосприймання, розширюється вміння бачити і відчувати світ 

чужими очима.  
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Естетизація професійної підготовки майбутніх кравців зорієнтована на 

збереження у підлітків свого національного коріння, традицій народної 

творчості, що передбачає ознайомлення їх із пам’ятками історії, які несуть в 

собі інформацію етногенезу культури.  

Наявність у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг морально-етичного компоненту є необхідною умовою будь-якій 

професійній діяльності [9]. Морально-етичний компонент в умовах ОВК 

посилюється екзистенційним контекстом філософії людиноцентризму, 

зорієнтованого, за визначенням В. Кременя, на «… цінності духовні, на 

знання, культуру, науку, без яких життя втрачає сенс і перспективу» [42, 

с. 237]; новою культуроцентруючою якістю освіти, сформованою, на думку 

І. Зязюна, у відповідь викликам постіндустріального суспільства [25, с. 20]. 

Розглядаючи професійну етику як складову частину прикладної (практичної) 

етики вважаємо доцільним орієнтувати майбутніх фахівців на усвідомлення, 

крім загальних цінностей і норм поведінки в суспільстві, таких як моральна 

необхідність неухильного й чіткого виконання своїх професійних обов’язків, 

суто специфічних поведінкових стереотипів. Вони обумовлені специфікою 

даного виду професійної діяльності, зокрема вагомістю в ній людського 

фактору. А отже, важливого значення набувають емоційна витривалість, 

терпіння, стриманість, тактовність, чуйність, доброзичливість, привітність, 

душевна чемність. Здобувачі освіти беруть участь у розробленні еталону 

ідеального фахівця сфери послуг. Спільно з викладачем виявляють складові 

зовнішнього вигляду ділової людини: костюм, зачіска, макіяж, аксесуари 

тощо; обговорюють доцільність визначення правил поведінки щодо культури 

побутового обслуговування замовників, необхідність формування 

професійно важливих якостей майбутніх кравців. 

Важливе значення у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг має психологічний компонент, оскільки, відповідно до 

класифікації професій за предметом праці кравець відноситься до типу 

професій «людина-людина» та «людина-художній образ» [28, с. 54]. Для 
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того, щоб правильно обрати тактику спілкування із замовником, майбутнім 

фахівцям сфери послуг умовах ОВК необхідно володіти основами психології, 

прийомами невербального спілкування (мімікою, мовою жестів); мати 

уявлення про типи темпераменту (сангвінічний, холеричний, флегматичний, 

меланхолійний) та їх психологічні характеристики, що дозволить 

передбачати можливі реакції осіб з різним типом темпераменту і адекватно 

на них реагувати. Значна увага приділяється базовим поняттям 

конфліктології. Розглядаються конфлікт як соціальний феномен, його 

структура, процеси виникнення, розвитку, регулювання, управління, вплив 

на ефективність роботи й конкурентоспроможність організації. Вивчаються 

схеми роботи зі скаргами, із запереченнями, претензіями й рекламаціями 

клієнтів; способи конструктивного вирішення конфліктних ситуацій, 

продуктивної реакції на агресію клієнта з подальшою її нейтралізацією. 

Набуваються навички зняття негативного міжособистісного напруження, 

збереження власних ресурсів. Майбутні фахівці знайомляться із методами 

протистояння маніпулюванню клієнтів, захисту від агресії і негативу; 

технологіями роботи із «важкими» клієнтами, «швидкого відновлення» і 

включення у виробничий процес; прийомами саморегуляції власного 

емоційного стану. 

В основу екологічного компоненту змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК покладено погляди вченого-

еколога Б. Коммонера на глобальну екосистему. У концептуальних 

положеннях його чотирьох законів знаходять пояснення ідеї про зв’язок 

явищ і подій між собою, про те, що ніщо не виникає нізвідки і нікуди не 

зникає безслідно. Науковець обґрунтовує тези про необхідність уважно 

прислуховуватися до природи, оскільки вона мудріша за людину, а також 

пам’ятати про неминучі наслідки кожної дії. Трудова діяльність, що 

передбачає, за визначенням Л. Лук’янової, відповідальність, виваженість 

фахових дій, активну життєву позицію екологічно свідомого громадянина і 

патріота, відповідає сучасним підходам до змісту професійної підготовки 
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майбутніх фахівців сфери послуг [47]. Здобувачі освіти отримують 

інформацію про сучасні технології, екологічно безпечні для оточуючого 

середовища; використання екологічно чистих матеріалів, зокрема 

бамбукового волокна – натурального, високоякісного і безпечного 

інноваційного продукту текстильної промисловості XXI століття.  

Майбутні фахівці в процесі професійної підготовки отримують 

уявлення про «метаболічну» систему, що мінімізує матеріальні втрати, 

забруднення навколишнього середовища і забезпечує «спадкоємність»: 

випуск основної та побічної продукції однієї галузі промисловості стає 

основою для іншої. В результаті формується ефективна система, де не 

виробляється нічого, що не може бути використано для виробництва іншого 

продукту.  

Визначення у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг, зокрема кравців, компоненту ресурсозбереження й 

енергоефективності зумовлено тим, що процес виготовлення швейних 

виробів характеризується високою матеріаломісткістю. Першорядне 

значення має підвищення ефективного використання сировини і основних 

матеріалів, оскільки ці витрати в структурі собівартості швейних виробів 

складають більше 80% і навіть незначне скорочення їх під час виробництва 

кожної одиниці продукції в цілому по підприємству дає значний ефект. 

При конструюванні одягу враховуються тенденції живої природи в 

процесі свого розвитку прагнути до всебічної економії енергії, будівельного 

матеріалу і часу. Закон мінімуму обумовлений органічною доцільністю 

існування. У конструктивному плані також спостерігається використання 

закономірностей формоутворення живих структур на основі мінімалізму. 

З’ясовуються фактори, що впливають на раціональне використання 

матеріалів а саме: технологія і організація виробництва, властивості вихідної 

сировини, рівень технологічної дисципліни, технічна оснащеність тощо. 

Розглядаються резерви в поліпшенні використання тканини. Використання у 

швейному виробництві прогресивних способів обробки, зумовлює 
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необхідність введення у зміст професійної підготовки майбутніх кравців 

відомостей щодо застосування нетрадиційних, прогресивних й більш 

ефективних методів технологічних процесів порівняно із традиційними.  

В умовах «інформаційного суспільства», за визначенням Е. Тоффлера, 

інформаційні потоки не просто прискорюються, збільшуються, 

трансформується глибинна структура інформації [76]. Оскільки рівень 

компетентності майбутніх фахівців, зокрема сфери послуг, безпосередньо 

залежить від уміння отримати необхідну інформацію, працювати з великим 

обсягом даних, важливого значення набуває інформаційно-комунікативний 

компонент змісту їх професійної підготовки. Нерозривний зв’язок 

комунікації з інформацією підкреслює П. Гречко й наголошує на тому, що 

«ефективність інформації сьогодні вимірюється, поряд з іншим, кількістю 

комунікативних дій, що можна зробити на її основі». Зміст професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК містить відомості 

щодо пошуку інформації різними способами, зокрема по запиту (простому й 

складному), через ключові слова, пошук файлів, за адресом сайту, за 

каталогом, використовуючи спеціальну мову пошукових запитів тощо. Увага 

приділяється пошуковим системам для знаходження інформації в Інтернеті, 

їх особливостям функціонування, подібностям, розбіжностям, перевагам, 

недолікам й потенціальним можливостям. Формуються навички роботи в 

системі дистанційного навчання Moodle – модульного об’єктно-

орієнтованого динамічного навчального середовища. Вивчають способи 

реєстрації користувачів на сайті системи, правила редагування інформації 

про себе, створення поштової скриньки, базові можливості системи. 

Розглядають ресурси (файли з текстами лекцій, ілюстрації, схеми, діаграми, 

анімаційні ролики, посилання на ресурси Інтернет, веб-сторінки тощо) й 

активні елементи навчальних курсів (завдання, вправи, форуми, чати, тести, 

анкети, робочі зошити, семінари, опитування, глосарій тощо – інтерактивні 

контролюючі засоби). Опрацьовують вимоги до роботи з тестами та іншими 

навчальними матеріалами. 
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Конкретизація функціональних компонентів змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК дозволяє виявити 

характерні особливості процесу формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг у ПТНЗ. 

Результативно-оцінювальний компонент педагогічної системи містить 

очікувані результати професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК та діагностичний інструментарій визначення рівня 

сформованості їхніх компетентностей.  

 

 

6. Форми і методи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах освітньо-виробничого кластера 
 

Результативність професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК залежить від низки факторів, з-поміж яких – 

використання ефективних форм і методів навчання, що забезпечують 

реалізацію педагогічних завдань, досягнення мети, позитивну динаміку 

формування професійної компетентності. 

В умовах функціонування ОВК процес відбору та застосування форм і 

методів навчання потребує урахування низки важливих аспектів: специфіки 

сучасних виробничих технологій сфери послуг, якій притаманна висока 

ступінь взаємодії із споживачами, забезпечення високого ступеня їхнього 

задоволення (автоматизація проєктних робіт за рахунок впровадження систем 

САПР, використання комплексно-механізованих ліній), що потребує від 

майбутніх фахівців сфери послуг високого професіоналізму й здатності 

швидко адаптуватися до нових умов діяльності; оперативності в прийнятті 

рішень у непередбачуваних ситуаціях; готовності працювати в умовах 

високої динаміки ринку праці, бути динамічними, комунікабельними, 

професійно мобільними. 
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На сьогодні існують різні підходи до класифікації методів професійної 

підготовки майбутніх фахівців, що свідчить про нерозробленість 

концептуальних основ цього процесу. У нашому дослідженні, за основу 

беруться окремі сторони процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК: джерела передачі й характер сприйняття 

інформації; дидактичні завдання, які необхідно вирішувати на конкретному 

етапі навчання; початкове засвоєння навчального матеріалу; закріплення й 

вдосконалення набутих компетентностей; характер пізнавальної діяльності 

на різних етапах процесу навчання; творча діяльність; кількість учасників 

освітнього процесу; місце проведення; засоби навчання; тип діяльності 

учасників під час розв’язання пошукових завдань; оптимізації процесів і 

структур проєктування й конструювання об’єктів; виборі тактики управління 

й спілкування; демонстрації та тренінгу навичок уваги, оригінальності, 

швидкості мислення та ін. 

Аналіз освітніх програм професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК виявив її професійну спрямованість, що 

позначається на виборі методів навчання, а саме відповідності специфіці 

їхньої фахової діяльності, реальним можливостям і потребам, змісту 

навчання в межах окремої теми, модуля, предмету, етапу тощо. Вивчення 

кожної дисципліни вимагає застосування логічних, адекватних, ефективних 

методів, застосування яких сприятиме найшвидшому засвоєнню навчального 

матеріалу. Методи педагогічної взаємодії викладачів, здобувачів освіти, 

представників підприємств (учасників ОВК) повинні різнопланово вливати 

на професійно-гносеологічні процеси й мотиваційні установки майбутніх 

фахівців сфери послуг, змінюватись у залежності від різноманітних обставин 

реалізації педагогічного процесу (специфіки професії, форм проведення 

занять, наявності методичного і навчально-технологічного забезпечення), 

забезпечувати досягнення прогнозованих результатів. Процес ускладнення 

методів, повинен відбуватися прямо пропорційно підвищенню рівня 

професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. 
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Так, на початку мотиваційно-орієнтаційного етапу реалізації педагогічної 

системи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК, метою якого є адаптація до навчання, співпраці й діалогу з 

викладачами та фахівцями підприємств, пристосування до норм поведінки 

тощо, повинні переважати пояснювально-ілюстративні й репродуктивні 

методи, за допомогою яких здобувачі освіти, будучи пасивними учасниками 

процесу навчання, здобувають знання, запам’ятовуючи інформацію на основі 

готового зразка, алгоритму. Даний метод забезпечується використанням 

лекцій, лекцій-презентацій, додаткових ілюстративних матеріалів, 

розміщених на доступних веб-ресурсах, а також проведенням он-лайн 

консультацій, обговорень в он-лайн чатах. Варто зазначити, що ефективність 

цього методу забезпечується через сприйняття, осмислення, 

запам’ятовування інформації здобувачами освіти.  

Перевагами цих методів є доступність і зрозумілість інформації 

поданої за їх допомогою, можливість надати значний масив інформації 

великій аудиторії, поступове пристосування до умов і норм професійної  

(професійно-технічної) освіти, організації освітнього процесу, формування 

теоретичних знань, які на наступних етапах підготовки набудуть 

професійного спрямування. 

Для прищеплення цінностей професії, розвитку мотивації до навчання 

важливо застосовувати методи спостереження за діяльністю інших 

здобувачів освіти, анкетування, бесіди, розбір і вирішення ситуацій, які 

передбачають моральний вибір. Ці види навчальної діяльності дозволяють 

найшвидше пристосуватися до змін соціального середовища, розкрити власні 

можливості, здібності, внутрішні стимули, розвинути прагнення до 

професійного зростання. Вагомою є організація навчання з використанням 

прийомів самоспостереження, самоконтролю, виховних методів 

(переконання, навіювання, вирішення соціальних ситуацій, стимулювання, 

заохочення), спрямованих на освоєння культурних і професійних цінностей. 
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Формуванню творчого мислення сприяють методи проблемного 

викладення, дослідницького, контекстного і проєктного навчання. Метод 

проблемного навчання спрямований на організацію і здійснення майбутніми 

фахівцями сфери послуг в умовах  ОВК мисленнєвих операцій, формування 

знань шляхом умовиводів, обмірковування, оскільки викладач, у ході 

пояснення матеріалу, не лише надає готову інформацію, а ставить перед 

здобувачами освіти пізнавальне завдання, яке активізує їхнє мислення, 

пам’ять, змушує порівнювати погляди, підходи. Особливого значення у 

підготовці майбутніх фахівців сфери послуг є метод контекстного навчання, 

що передбачає поступове насичення навчального матеріалу елементами 

професійної діяльності, донесення його здобувачам освіти за допомогою 

міжпредметної інтеграції завдяки чому теоретичні знання набувають 

практичного спрямування, процес мислення – продуктивного характеру. 

Важливими видами освітньої діяльності є наукове дослідження й 

проєктування, що мають корелювати і бути взаємозалежними. 

Когнітивно-технологічний етап характеризується активним 

формуванням компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК й вимагає використання методів навчання, що 

полягають у пошуку розв’язання поставлених (чи самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань, формуванню ініціативності, 

самостійності, навичок дослідницької діяльності, спонукають здобувачів 

освіти до самостійного опрацювання літератури, ведення спостереження, 

тестування, вимагають прояву творчих здібностей, професійного мислення, 

генерації ідей тощо. Методи, що застосовувалися на попередньому етапі 

підготовки повинні доповнитися інтерактивними технологіями. Під 

активними методами розуміємо навчання, в ході якого всі учасники 

освітнього процесу активно взаємодіють один з одним як рівноправні 

партнери на демократичних засадах. Інтерактивні методи не лише 

виключають домінування викладача над здобувачами освіти, а й 

передбачають більш широку їхню взаємодію, взаємонавчання. Роль 
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викладача полягає у спрямуванні освітньої діяльності на досягнення 

поставленої мети – навчити аналізувати отриману інформацію, формулювати 

власну думку й доводити свою точку зору, спілкуватися з іншими людьми, 

будувати ділові відносини, уникати конфліктів, прагнути до діалогу та 

консенсусу, моделювати й вирішувати професійні ситуації, приймати 

обґрунтовані рішення, критично нестандартно мислити, здійснювати 

проєктну діяльність, виконувати творчі роботи тощо. Найбільш актуальними 

інтерактивними методами у професійній підготовці майбутніх фахівців 

сфери послуг є кейс-метод, навчальна дискусія, мозковий штурм, 

партнерський тренінг, стажування з виконанням посадової ролі, педагогічний 

коучинг.  

В умовах ОВК активно запроваджується кейс-метод, що 

використовується в контексті рольових ігор, ситуаційного аналізу, 

навчального проєктування коли процес професійної підготовки 

спрямовується на оволодіння майбутніми фахівцями сфери послуг навичок 

спілкування, критичного мислення, вирішення складних проблем на основі 

аналізу виробничих ситуацій й професійних завдань. Перевагою цього 

методу вважаємо міждисциплінарний характер навчання й необхідність 

працювати в парах або малих групах.  

Впровадження кейс-методу в освітній процес в умовах ОВК сприяє 

розвитку важливих компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг, 

зокрема: аналітичних, що дозволяють знаходити та представляти необхідну 

інформацію, здійснювати її класифікацію, ясно і логічно висловлювати свої 

думки; практичних, що передбачають використання різних методів та 

принципів вирішення практичних завдань; комунікативних, що дозволяють 

розвивати дискусійні вміння, захищати власну точку зору, використовувати 

наочні матеріали, переконувати оточуючих, кооперуватися в групи; 

соціальних; творчих та ін., що є актуальним при реалізації компетентнісного 

підходу. Такий метод розвиває здатність майбутніх фахівців сфери послуг в 
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умовах ОВК до аналізу нестандартних життєвих і виробничих ситуацій, 

розвиває їхні аналітичні і прогностичні здібності.  

Один з способів реалізації кейс-методу є навчальна дискусія, що 

ґрунтується на принципах взаємозв’язку всіх учасників освітнього процесу 

при спільній роботі в малих групах й передбачає об’єднання інтелектуальних 

зусиль здобувачів освіти щодо виконання спільного завдання або досягнення 

загальної мети, тобто вирішення поставленої проблеми. Формування в 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК таких комунікативних 

компетентностей як уміння спілкуватися, дотримуючись морально-етичних 

норм, досконале володіння державною мовою на вербальному і 

невербальному рівнях, винахідливість, швидкість розумової реакції, 

здатність відстоювати свою точку зору, знаходити слабкі місця в 

аргументації опонента досягається за умови колективного обговорення 

проблеми онлайн й офлайн  на семінарах-диспутах, вебінарах, форумів та ін..  

Інтерес та актуальність викликають методи «мозкового штурму», 

особливістю впровадження яких в умовах ОВК є концентрація більшої 

кількості ідей, звільнення майбутніх фахівців сфери послуг від інерції 

мислення, активізація їхнього творчого потенціалу, подолання звичного ходу 

думок при вирішенні поставленої проблеми. «Мозковий штурм» дозволяє 

істотно збільшити ефективність генерування нових ідей в навчальній групі. 

Ефективність запровадження цієї технології в процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців в умовах ОВК забезпечується дотриманням таких правил:  

відсутність критики (дозволяє здобувачам освіти запропонувати 

максимальну кількість ідей); заохочення нестандартних пропозицій (дозволяє 

знайти оригінальне рішення без залучення додаткових ресурсів); 

рівноправність учасників; фіксація всіх висловлених ідей; час для 

обдумування, аналізу, систематизації та критики всіх висловлених ідей. 

Метод «мозкового штурму» в умовах кластерної структури використовується 

для вирішення різноманітних освітніх завдань, зокрема розвитку творчих та 

комунікативних здібностей майбутніх фахівців сфери послуг, критичного і 
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аналітичного мислення, залучення їх до активної роботи в освітньому та 

виробничому процесах, організації спільної дослідницької діяльності. 

Зміцнення отриманих знань, збільшення обсягу нової інформації, 

формування умінь сперечатися, доводити, відстоювати свою позицію, 

прислухатися до думки інших в мовах ОВК забезпечується участю майбутніх 

фахівців сфери послуг з провідними спеціалістами цієї галузі, фахівцями, 

експертами для обговорення актуальних питань у круглих столах. 

Ефективність проведення таких заходів залежатиме від дотримання 

наступних умов: обговорення не повинно відходити в сторону від 

сформульованої теми; запрошені не виступають з доповіддю, а беруть участь 

у вільному обміні думками; всі учасники круглого столу висловлюють думку 

з обговорюваного питання, а не з приводу думок інших учасників. 

Науково-методичний супровід професійного навчання в умовах ОВК 

поєднується з форматом педагогічного коучингу, орієнтованого на результат 

і систематичний процес співпраці викладача та здобувача освіти. Коучинг 

(від. Під коучингом (від англ. сoaching – наставляти, надихати, тренувати 

розуміється процес, побудований на принципі партнерства, який стимулює 

мислення майбутнього фахівця, спрямовує на максимальне розкриття 

особистого і професійного потенціалу. Мета коучингу полягає у створенні 

розвиваючого середовища, що стимулює здобувачів освіти до самостійного 

навчання, максимального використання своїх можливостей, якісного 

виконання поставлених завдань та досягнення позитивних результатів. В 

якості основних завдань коучингу виділяють: допомога у вирішенні 

проблемних ситуацій за допомогою ефективних питань, активного слухання, 

інтуїції, навчання; стимулювання самоосвіти; підвищення мотивації та 

всебічне розкриття потенціалу майбутніх фахівців сфери послуг. В обов’язки 

коуча (викладача-наставника) входить надання професійної допомоги 

здобувачам освіти у постановці та досягненні ними професійних цілей, 

поліпшенні освітньої діяльності, накопиченні життєвого досвіду, 

особистісному зростанні. Таким чином, перенесений в освітнє середовище 
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коучинг забезпечує набір методик для формування важливих самоосвітніх 

умінь особистості, таких як аналіз, подолання труднощів і проблем, які 

виникатимуть у процесі навчання; ефективне спілкування в колективі, 

соціальних мережах; організаторські й управлінські вміння.  

Рефлексивно-оцінювальний етап характеризується вдосконаленням 

компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах реальної соціальної взаємодії та професійної діяльності, завершенням 

процесу формування стійкої системи професійних цінностей, виробленням 

власної професійної позиції, індивідуального стилю діяльності, вимагає 

застосування методів навчання, які передбачають вирішення проблемних 

питань і завдань на основі самостійної діяльності, моделювання професійних 

психологічних ситуацій та їх спільний аналіз, рефлексивної діяльності, 

організації тематичних дискусій тощо. До методів, які відповідають вимогам 

цього етапу підготовки, належать: спонукальний, пошуковий, дослідницький, 

проєктного і контекстного навчання. Репродуктивні методи доповнені 

методами активного навчання найповніше сприяють вирішенню завдань 

предметної підготовки фахівців на цьому професійному етапі. Ефективними 

видами освітньої діяльності, що забезпечують процес навчання і 

самовдосконалення мають бути самостійне моделювання й вирішення 

професійних і соціальних ситуацій, на основі аналізу виробничих програм, 

збору та обліку даних про якість проведених занять, вивчення передового 

вітчизняного і зарубіжного досвіду організації професійної підготовки, 

рефлексивна діяльність, у ході проходження виробничої практики виконання 

завдань самостійної та індивідуальної роботи, наукова-дослідна – участі у 

конференціях, методичних семінарах тощо. 

Практичні заняття на цьому етапі насичені застосуванням наочних 

(показу, демонстрації); словесних (розповіді, пояснення, бесіди, оцінки, 

розпорядження); практичних (виробнича діяльність) методів професійної 

підготовки. 
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Логічне й поетапне застосування різних методів навчання, поступове 

ускладнення навчальних завдань, що мають мати професійно-практичний 

зміст, підвищення вимог до рівня самостійності майбутніх фахівців сфери 

послуг у процесі пізнавальної діяльності, повинно бути прямо пропорційним 

ступеню сформованості їхньої професійної компетентності. 

Важливе місце при формуванні професійної компетентності майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК приділяється залученню нових форм 

організації професійної підготовки через дистанційне забезпечення, 

налагодження навчальних електронних курсів, вебінарів, форумів, 

комбінаторного поєднання з фронтальних, групових та індивідуальних форм 

навчання. Для ефективної реалізації цілей професійної підготовки означених 

фахівців з урахуванням специфіки сфери послуг нами віднесено такі загальні 

форми організації навчання: фронтальна, індивідуальна, парна, групова, 

колективна.  

В практиці закладів П(ПТ)О найбільш поширеною формою освітньої 

діяльності здобувачів освіти є фронтальна, яка передбачає одночасну 

постановку певної освітньої мети перед усіма майбутніми фахівцями, що 

спрямовує їх дії на виконання вправ за вказаним зразком. Завдання, що вони 

виконують на заняттях, за змістом однакові для всіх і містять необхідний 

обов’язковий матеріал для засвоєння, викладач є єдиною ініціативно діючою 

особою освітнього процесу, діяльність якого орієнтована на повідомлення 

знань.  

Особливість індивідуальної діяльності полягає в тому, що кожен 

здобувач освіти працює самостійно, темп його роботи визначається ступенем 

цілеспрямованості, розвитку інтересів, нахилів. Організація індивідуальної 

навчальної діяльності заснована на диференційованому, особистісно-

орієнтовному підході до освітнього процесу. Застосування цієї форми 

організації освітнього процесу сприяє вирівнюванню рівнів знань, умінь і 

навичок у слабких і середніх здобувачів освіти, інтенсифікації освітнього 
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процесу для найбільш здібних майбутніх фахівців, поглибленню знань і 

вмінь за найбільш значущими питанням.  

Індивідуальну форму у професійній підготовці майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК реалізують через виконання ними 

індивідуальних навчально-дослідних завдань; вирішення ситуаційних і 

професійно-виробничих завдань; аналіз кейсів; підготовка портфоліо тощо. 

Ця форма має важливе розвивальне значення, оскільки сприяє формуванню 

перцептивних умінь, здатності до налагодження міжособистісних стосунків, 

розвитку пізнавальних здібностей, активності, творчої ініціативи, 

самостійності, відповідальності, організованості; формування дослідницьких 

здібностей; оволодінню базових, профільних та професійно-профільних 

компетентностей. 

Парна форма організації професійної підготовки відноситься до 

гнучких форм, при якій взаємодія відбувається між двома здобувачами 

освіти, які обговорюють завдання, здійснюють взаємонавчання або 

взаємоконтроль.  

При груповій формі майбутні фахівці сфери послуг в умовах ОВК 

різного рівня підготовки й мотивації об’єднуються у малі групи, під час 

роботи в яких виникає інтенсивний обмін різноманітними повідомленнями, 

що сприяє досягненню високих результатів засвоєння знань та формування 

вмінь. Така модель ефективно поєднується з традиційними формами і 

методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання. 

Групова форма організації занять в умовах ОВК буде більш ефективною при 

дотриманні таких вимог: 

– ретельного обміркування структури заняття, змісту і форм завдань; 

– деталізації інструкцій, які спрямовують роботу майбутніх фахівців 

сфери послуг; 

– гетерогенності групи за освітніми можливостям і психологічними 

особливостями, при цьому в групі має бути хоча б один сильний здобувач 

освіти, на якого покладають роль консультанта; 
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– регулюванні міри допомоги групам у ході їхньої взаємодії; 

– навчання співпраці при виконанні спільних завдань; 

– формуванні складу групи на основі особистих переваг здобувачів 

освіти і рівня активності кожного з них. 

Групова форма широко використовується в підготовці майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК, вона створює позитивні умови для 

формування умінь вирішувати проблемні й творчі завдання. Така форма 

найбільш ефективна для занять, коли навчальний матеріал містить проблему 

і потребує її обговорення та прийняття спільного рішення в малій групі. 

Проведення такої форми навчання доречне на проблемних семінарах та 

практичних заняттях. Відмінною рисою групової форми організації 

професійної підготовки працівників для підприємств швейного напряму є 

використання методу дискусії, коли основний акцент робиться на розвиток в 

здобувачів освіти критичного мислення. 

Колективна форма професійної підготовки передбачає виконання 

здобувачами освіти однакових за змістом завдань з різним рівнем 

проблемності, припускає самостійний пошук шляхів і методів досягнення 

поставленої мети. На думку Ґ. Селевка, специфіка колективних форм 

навчання виявляється в таких особливостях: організаційних (відсутність 

чіткості і впорядкованості в освітньому процесі, організованому на тому чи 

тому занятті, спілкування один із одним при обговоренні того чи того 

питання, наявність певного робочого шуму); дидактичних, коли в процесі 

вивчення матеріалу беруть участь усі студенти, але навчання відбувається з 

різним темпом і обсягом; повна самостійність студентів при вивченні 

матеріалу; в основі навчання лежать провідні ідеї педагогіки співробітництва, 

максимально наближені до умов процесу засвоєння знань і застосування їх на 

практиці; розвиваючих, коли навчання будується з урахуванням 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти (відбувається інтенсивне 

формування умінь дискутувати, міркувати, доводити, розвитку творчого 

мислення, мови, уваги, пам’яті, професійних здібностей тощо); виховних 



88 

(формування потреби, умінь і навичок працювати на себе й на інших, уміння 

будувати стосунки з однолітками і викладачами, формування почуття 

відповідальності, залежності, колективізму, дружби і товариства, вміння 

спілкуватися в багатонаціональному колективі тощо). 

Колективні форми взаємодії важливо застосовувати у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг. Вони допомагають 

опрацюванню більшої кількості інформації, її активному обговоренню, 

забезпечують сприятливі умови для збільшення обсягу системних знань; 

впливають на підвищення рівня когнітивної активності здобувачів освіти, за 

допомогою колективно-пізнавальної діяльності досягається груповий ефект, 

який виявляється в підвищенні рівня професійної компетентності. 

Таким чином, колективна діяльність стає механізмом розвитку 

особистості, оскільки успіх спільного пошуку залежить від пізнавальних, 

організаторських, моральних зусиль кожного учасника.  

Педагогічні форми професійної підготовки розрізняють за рівнем 

складності: прості (бесіда, лекція, екскурсія, залік, іспит, інструктаж, 

виставка, концерт), складні (ґрунтуються на розвитку простих: урок, конкурс 

професійної майстерності, тематичний вечір, конференція), комплексні 

(поєднання простих і складних: тиждень відділення дизайну одягу (відкриті 

уроки, конференції, конкурс професійної майстерності), день відкритих 

дверей).  

Однією з активних форм інтерактивного навчання є партнерські 

тренінги, що передбачають відпрацювання певних професійних навичок і 

вмінь роботи з різними технічними засобами та пристроями. Специфіка 

використання тренінгів обумовлена їхніми організаційними особливостями і 

цільовим призначенням, а саме постійним поєднанням всіх форм діяльності: 

спілкування, гра, навчання, виробнича практика. На відміну від ділової гри, 

де основним завданням є моделювання професійного простору і його 

дослідження, тренінги спрямовані на розвиток особистості, де учасники в 

запропонованій ситуації вивчають в першу чергу власні реакції, моделі 
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поведінки, установки, осмислюють і усвідомлюють їх. Ефективність 

партнерських тренінгів полягає у можливості навчатися за допомогою 

виконання практичних завдань, набуваючи досвід роботи; врахування 

індивідуальних особливостей здобувачів освіти; допущені помилки не несуть 

негативних наслідків. 

Стажування з виконанням посадової ролі у реальних виробничих 

умовах розглядається як форма активного навчання, при якому «моделлю» 

виступає сфера професійної діяльності, а імітацією - виконання ролі (посади). 

Така форма в умовах ОВК забезпечує якнайповніше наближення процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців до виробництва, формує в 

здобувачів освіти відповідні професійні компетентності, трудові функції під 

керівництвом майстра виробничого навчання або викладача.  

Лабораторний практикум в підготовці майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах кластерної структури розглядаються як найважливіша частина 

процесу формуванням професійної компетентності, тому як саме в 

лабораторіях здобувач освіти стикається з технікою, технологічними 

процесами, обладнанням, приладами. З розвитком науки й технологій, із 

запровадженням сучасних методів моделювання й проєктування, форми 

проведення лабораторного практикуму модернізувалися завдяки широкому 

використанню інформаційних технологій, зокрема системи автоматичного 

проєктування (САПР). 

Семінари засновані на активній у процесі навчання, що дозволяє їм у 

прямий контакт з викладачами. На семінарському занятті здійснюється 

обговорення розділу дисципліни на підставі аналізу виконаних у процесі 

підготовки письмових робіт або усних відповідей майбутніх фахівців, які 

висловлюють конструктивні думки та надають висновки щодо теми, яка 

розглядається. 

Важливим педагогічним засобом активізації процесу навчання 

виступають ділові та рольові ігри, що максимально наближають процес 

навчання до реальних умов виробництва, сприяють поглибленню отриманих 
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теоретичних знань, прийняттю оптимальних рішень, розвитку активності 

здобувачів освіти, розвитку у них творчих здібностей та комунікативних 

навичок, необхідних в практичній діяльності. Ділова гра застосовується в 

малих групах для вирішення спільних завдань в умовах, максимально 

наближених до реальних ситуацій професійній діяльності. Проєктування 

ділової гри зазвичай, включає три етапи: підготовчий, проведення, аналіз і 

узагальнення, а сам процес навчання не зводиться до механічного засвоєння 

матеріалу, а ґрунтується на системному аналізі та активному творчому 

пошуку оптимальних рішень нестандартних виробничих ситуацій. Така 

форма організації професійної підготовки сприяє формуванню в здобувачів 

освіти професійних компетентностей, необхідних для здійснення трудової 

діяльності. Рольова гра передбачає розігрування учасниками групи певної 

ситуації із заздалегідь розподіленими ролями що розглядається як образне 

навчання в умовах імітації реальних умов виробництва, різних ситуацій, 

оточення тощо; являє собою Internet певний вид діяльності, спрямований на 

активізацію особистості.  

Найбільш цікавою формою організації навчання майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК ми вважаємо дослідницьку діяльність, яка має 

такі вагомі позитивні аспекти як забезпечення послідовного, систематичного 

вивчення матеріалу; зміна видів занять; можливість використання різних 

способів і прийомів освітньої діяльності; забезпечення активності здобувачів 

освіти; формування практично необхідних навичок і вмінь, потреби постійної 

самоосвіти; стимулювання і активізація розвитку всіх сфер особистості 

(мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної). 

Дослідницька діяльність забезпечує тісний зв’язок теорії з практикою, 

розвиток нестандартного мислення, навичок спілкування й атмосфери 

співпраці.  

Отже, врахування особливостей функціонування освітньо-виробничої 

кластерної структури дало змогу дібрати ефективні форми і методи 
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професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг, що сприятиме 

якісному формуванню їхньої професійної компетентності. 

 

7. Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера 

 

Стрімкий розвиток сфери послуг активізує проблему введення в 

освітнє середовище інноваційних технологій та концепцій, заснованих на 

організаційних та методичних нововведеннях з метою підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців цієї галузі послуг в умовах ОВК, 

якісного засвоєння широкого спектра компетентностей, розуміння 

необхідності адаптуватися до нових умов діяльності, що вимагають 

динамічності, комунікабельності і професійної мобільності. В основу 

сучасних технологій професійної підготовки покладено ідеї особистісно-

орієнтованого навчання, переорієнтації освітнього процесу на пошук та 

розроблення нових шляхів розвитку регіональної системи освіти, 

спрямованих встановлення рівноправних партнерських стосунків із 

замовниками кадрів в рамках кластерного об’єднання.  

З метою забезпечення ефективності процесу формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відбір 

інноваційних технологій здійснено з дотриманням певних критеріїв, зокрема: 

концептуальності, системності, керованості, ефективності за результатами і 

оптимальності за витратами, репродуктивності, синергізму, реальності 

досягнення загальної мети професійної підготовки, мотивування до 

професійної діяльності в умовах ОВК, якісне формування визначеного 

комплексу компетентностей із врахуванням перспектив регіонального 

галузевого розвитку економіки. 

Отже, враховуючи особливості професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК, зокрема спільну відповідальність всіх 

учасників кластерного об’єднання (закладів П(ПТ)О, виробництва, органів 



92 

влади) у формуванні професійної компетентності здобувачів освіти, 

синхронізацію теоретичного навчання й виробничої практики на 

конкретному робочому місці, збільшення практичної складової професійної 

підготовки, інтеграцію діяльності педагогічних працівників і 

висококваліфікованих спеціалістів нами виокремлено інноваційні технології: 

STREAM-освіти; дистанційного навчання; інформаційно-комунікативні; 

змішаного навчання, інтерактивного навчання, модульно-компетентнісні, 

поєднання яких спрямовує процес формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг на позитивний результат. 

В умовах ОВК одним із критеріїв якості освітніх послуг стає швидкість 

оновлення життєво важливих компетентностей майбутніх фахівців сфери 

послуг, що обумовлює актуальність впровадження інтерактивних Smart-

технологій – засобів, пов’язаних зі створенням, збереженням, передачею, 

обробкою і управлінням інформацію. Використання Smart-технологій в 

умовах ОВК вимагає певної трансформації інформаційної інфраструктури 

всіх учасників кластерної структури: забезпечення доступу до мережі 

Інтернет, наявності необхідного програмного забезпечення, власної 

платформи для здійснення комунікації, технічних можливостей, необхідних 

для гнучкої й адаптивної взаємодії соціальної, економічної, технологічної 

складових інноваційного середовища. До основних принципів реалізації 

Smart-технологій в умовах ОВК віднесено такі положення як використання 

актуальних пропозицій роботодавців щодо впровадження на конкретному 

виробництві новітніх технологій, засобів, пристосувань, матеріалів для 

розв’язання навчальних завдань; формування у майбутніх фахівців 

самостійного, творчого, креативного типу мислення; реалізація професійної 

підготовки в розподіленому інформаційному освітньо-виробничому 

середовищі; урізноманітнення видів пізнавальної діяльності учасників ОВК; 

онлайн взаємодія здобувачів освіти з спеціалістами профільних підприємств; 

забезпечення гнучкості, доступності, мобільності та безперервності 

освітнього процесу; врахування індивідуальних особливостей майбутніх 
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фахівців сфери послуг відповідно до їх можливостей здоров’я, матеріальних і 

соціальних умов шляхом конкретизації змісту, методів і засобів 

навчання [20]. 

Підготовка майбутніх фахівців до практичної діяльності в сучасних 

умовах постійних соціально-економічних змін вимагає від здобувачів освіти 

самостійності, спроможності аналізувати інформацію та швидко приймати 

оптимальні рішення, здатності узгоджувати свою діяльність з особистими та 

виробничими потребами, враховуючи перспективи розвитку кластерної 

структури, що зумовлює необхідність упровадження інноваційних освітніх 

практик. Сьогодні одним з головних трендів новітніх технологій в освіті, 

зокрема П(ПТ)О є STEАM-освіта (Science – природничі науки; Technology – 

технології; Engineering – інженерія, проєктування, дизайн; All – усі 

дисципліни; Mathematics – математика, моделювання), основним завданням 

якої визначено формування найзатребуваніших в ХХІ ст. компетентностей та 

навичок (за версією Давосу 2020): критичного мислення; вміння 

комплексного вирішення проблем; медіаграмотності; гнучкості мислення і 

безперервної освіти; емоційного і соціального інтелекту; креативності; 

управління людьми; здатності взаємодіяти з іншими; формування власної 

думки та прийняття рішень; клієнтоорієнтованості, суголосних з 

компонентами професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах ОВК. Для розвитку креативного напряму професійної підготовки 

майбутніх фахівців (Arts-мистецтво), розуміння міжкультурних відмінностей 

у поєднанні зі здатністю до міжкультурної комунікації, розвиток 

самомотивації до навчання, формування когнітивної гнучкості, критичного 

мислення, навичок мислення (Reading and wRiting) Національний науковий 

фонд (NSF) і Національний фонд мистецтв (NEА) дійшли висновку щодо 

доцільності трансформації STEM-освіти у STREAM-освіту.  

STREAM передбачає інтегрований підхід до навчання, в рамках якого 

опанування навчальними модулями професійної підготовки здійснюється в 

контексті реального життя та конкретних виробничих процесів., що сприяє 
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створенню стійких зв’язків між закладами П(ПТ)О, підприємствами та 

суспільством [91, с. 2]. 

До основних переваг STREAM-освіти, побудованої на базі проблемно-

орієнтованої освітньої діяльності, нами віднесено автономність здобувачів 

освіти, що сприяє розвитку їхній самостійності та відповідальності за власні 

рішення, здатність побудови власної кар’єри; пріоритет практичної складової 

професійної підготовки, розв’язання проблем у практичній площині; 

інтеграція теоретичної та професійно-практичної складових навчання; 

використання ігрових та тренінгових методик, ігрових, імітаційних 

здійснення науково-експериментальних досліджень. 

Враховуючи перелік напрямів реалізації STREAM-освіти та її 

структурних елементів, для майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

актуальним є впровадження цієї технології у процес професійної підготовки, 

адже в названій галузі поєднано більшу частину компонентів STREAM-

освіти – технології, інженеринг, точні науки, мистецтво, спілкування. 

Технології STREAM-освіти дозволяють здійснювати комплексне вивчення 

навчальних матеріалів, процесів, явищ, подій з урахуванням взаємозв’язків 

між ними. Запровадження в освітньому процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК елементів STREAM-освіти 

можливе на засадах проблемного навчання з використанням міжпредметних 

проєктів або ділових ігор, що сприяє удосконаленню комплексу 

компетентностей, формування яких здійснюється під час опанування 

загальноосвітніх та професійно-теоретичних предметів (структурних 

елементів STREAM-освіти). 

Впровадження в освітній процес технологій STREAM-освіти дозволить 

сформувати в здобувачів освіти найважливіші якості, притаманні 

компетентним фахівцям: здатність бачити проблему й знаходити шляхи її 

вирішення; гнучкість; креативність, відхід від шаблону; здатність до 

аналітичної діяльності та ін.. 
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Значну роль в процесі модернізації системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК відіграє дистанційне 

навчання на основі інформаційно-комунікативних технологій, що в умовах 

сучасних інтеграційних процесів, спрямованих на глобалізацію і створення 

полікультурного освітнього простору, являє собою пріоритетний напрямок 

для розвитку і впровадження передових освітніх технологій [32]. Відповідно 

до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН 

України від 25.04.2013 р. № 466, під дистанційним навчанням розуміється 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

технологій та новітніх досягнень [56]. Отже, умовою ефективного розвитку 

дистанційної освіти вважаємо використання новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій (далі – ІКТ): мережа Інтернет (можливість 

синхронного спілкування здобувачів освіти з викладачем); веб-конференцій, 

вебінарів (проведення консультацій та спостереження за освітнім процесом); 

мультимедіа (можливості надання навчальної інформації за рахунок 

застосування кольору, графіки, звуку) та ін. Слід зазначити, що використання 

ІКТ у процесі професійної підготовки в умовах ОВК сприяють успішній 

самореалізації майбутніх фахівців сфери послуг, їх соціально-професійній 

адаптації до змін навколишнього середовища, освітніх й виробничих 

процесів. В умовах ОВК, використовуючи матеріально-технічні можливості 

всіх суб’єктів інноваційного середовища, розміщення навчально-

методичного забезпечення професійної підготовки на базі систем 

дистанційного навчання здійснюється ресурсами, що надають можливість 

створення власних online-курсів, зокрема https://eliademy.com, 

https://moodle.org, https://www.p2pu.org, http://edubrite.com, https://versal.com/. 

Відбір сервісів для розміщення навчальних матеріалів відбувається за такими 

принципами як зручність організації доступу до ресурсу; зрозумілість 
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інтерфейсу, його простота й доступність; здатність працювати у реальному 

часі; надійність; забезпечення можливості колективного доступу до ресурсу; 

можливість інтеграції з іншими ресурсами в єдине середовище; корисність, 

інтеграція яких уможливлює проблемність та наочність професійної 

підготовки; створення чіткої моделі діяльності здобувача освіти та 

передбачає наявність зворотного зв’язку [82, с.150].  

Так, викладачами закладів П(ПТ)О за консультаційної підтримки 

провідних спеціалістів підприємств сфери послуг – учасників ОВК щодо 

використання новітніх виробничих технологій, розробляються навчальні 

матеріали, що розміщуються на базі платформи G Suitе for Education, вільний 

доступ до якої надає можливість майбутнім фахівцям сфери послуг їх 

переглядати, вивчати, проходити тестування, здійснювати аналіз результатів 

своєї освітньої діяльності. Матеріали для самостійного опрацювання, 

враховуючи специфіку професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг представлено інтеграцією теоретичної та практичної складових 

навчання у вигляді документів, презентацій, відеозаписів, гіперпосилань на 

зовнішні ресурси та ін.. Педагогічними працівники здійснено диференціацію 

завдань за рівнями та за формами роботи у групі; надано методичні 

рекомендації щодо набуття відповідних компетентностей. Особливу увагу 

звернуто на формування «м’яких навичок soft skills», необхідних майбутнім 

фахівцям сфери послуг для професійної діяльності, для чого задіяно всі 

можливості сервісу Google Classroom. Зокрема, сервіс Hangouts дозволяє 

здійснювати вільне спілкування з іншими користувачами в режимі реального 

часу, використовуючи комп’ютер або мобільний телефон, виводити 

інформацію на екрани й вирішувати проблеми разом з провідними фахівцями 

у прямому ефірі (Google+, YouTube, сайт). Хмарне сховище Диск 

використовується для спільної роботи, зберігання та впорядкування папок та 

файлів. Сервіси Документи, Таблиці, Презентації допомагають здобувачам 

освіти у виконанні спільні групові завдань, додаванні у власний акаунт 

Google веб-додатків, розширень і тем. Швидка й якісна побудова діаграм та 
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схем здійснюється на сервісі Drawing, створення та зберігання 

концептуальних карт на Mindomo, розроблення анімованих відео-презентацій 

на онлайн-додатку PowToon, в якому передбачено наявність великої 

бібліотеки анімованих зображень. Сервіс Форми дозволяє створювати власні 

анкетування, опитування, вікторини, тестування та ін., використовуючи будь-

який веб-браузер, зокрема й мобільні пристрої. Соціальний сервіс Google+ 

надає можливість об’єднання суб’єктів освітньо-виробничого процесу в 

соціальній мережі для он- лайн спілкування. Отже широкі можливості 

платформи G Suitе for Education сприяють якісному виконанню 

інтегративних професійних завдань, що об’єднують компетентності з різних 

навчальних предметів та виробничого навчання.   

На сьогодні більшість майбутніх фахівців сфери послуг мають 

сформовані профілі в найбільш популярних соціальних мережах, таких як 

Facebook, Instagram, Google+, Twitter та інші, користування якими дозволяє 

активно залучатися до організації дистанційного консультування, розподілу 

навчальних завдань та виконання самостійних робіт, що мають 

індивідуальний характер та диференційованість відповідно до рівнів знань, 

умінь та навичок здобувачів освіти.  

Окремим інноваційним напрямком розвитку дистанційного формату 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг творчих професій 

(кравець, закрійник, дизайнер) є залучення сервісу «Realtime Board», який 

дозволяє організовувати практичне процес виконання виробничих завдань 

здобувачами освіти через використання електронної маркерної дошки, а 

також соціальних мереж, «хмарних» технологій, веб-конференцій, графічних 

об’єктів, відео та гіперпосилань на інші ресурси мережі Інтернет. 

Отже, застосування системи дистанційного навчання у професійній 

підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК дає змогу 

змінювати традиційні методи і форми навчання на сучасні, використання 

яких підвищує вмотивованість здобувачів освіти на якісне засвоєння 

навчального матеріалу через ресурси мережі Інтернет, що є доступними з 
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будь якого гаджета, підключеного до мережі; дозволяє всім суб’єктам 

кластерної структури здійснювати ефективні комунікаційні зв’язки через 

вбудовані месерджери, форуми, чати, електронну пошту тощо. Використання 

технологій електронного навчання дозволяє майбутнім фахівцям 

контролювати рівень своєї успішності та використовувати інноваційні 

технології для подальшої виробничої діяльності.  

Однак, незважаючи на значні переваги дистанційного навчання, 

зарубіжний досвід свідчить про доцільність формування змішаної моделі 

навчання, що передбачає поєднання різних форматів професійної підготовки 

з урахуванням специфіки виробничої діяльності майбутніх фахівців сфери 

послуг, умов функціонування ОВК, коопераційних зв’язків між його 

учасниками, завдяки поєднанню дистанційних технологій із перевагами 

традиційного підходу [88]. Змішане навчання (blended learning) це сучасна 

освітня технологія, що базується на інтеграції традиційних методик та 

технологій електронного навчання (e-learning), в якому використовуються 

спеціальні інформаційно-комунікаційні технології й характеризується 

комбінацією нових теорій з практичним досвідом; практико-орієнтованими 

проєктами; методологією і методикою дистанційного та електронного 

навчання; індивідуальною підтримкою майбутніх фахівців як закладом 

освіти, так і виробництвом. 

В зарубіжній практиці виокремлено шість моделей змішаного 

навчання, що було досліджено й поширено на основі позитивного досвіду 

їхнього використання: модель face-to-face Driver (онлайн-навчання доповнює 

аудиторні заняття); модель Rotation (чергування онлайн- і традиційного 

навчання під керівництвом педагогічних працівників; більшу частину часу 

навчальний процес відбувається в електронному освітньому середовищі за 

очної підтримки викладачем; модель Online lab (освітній процес 

здійснюється  в спеціально облаштованій онлайн-лабораторії, в якій 

здобувачі освіти  отримують онлайн-консультації з технічною підтримкою 

працівників лабораторії); модель Self-blend (передбачає самостійний вибір 
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здобувачами освіти додаткових онлайн-курсів); модель Online driver 

(віддалене навчання в електронному середовищі в режимі онлайн) [90]. 

Для нашого дослідження найважливішими сутнісними ознаками 

змішаного навчання майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є: 

оптимальне поєднання різних форм навчання відповідно до мети кластерного 

об’єднання; розширення освітніх можливості здобувачів освіти за рахунок 

доступності та гнучкості; підвищення їхньої мотивації, самостійності, 

рефлексії й самоаналізу; персоналізації освітнього процесу; підвищення рівня 

вмотивованості суб’єктів освітнього процесу та поліпшення їхніх навчальних 

результатів. 

В умовах ОВК основу впровадження змішаного навчання складають 

системний, діяльнісний, осoбистiснo-oрiєнтoвaний та компетентнісний 

підходи, що дозволяють розглядити процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг на підставі цієї технології як систему 

взаємопов’язаних елементів (учасники освітньо-виробничого процесу, мета, 

завдання, зміст, засоби й результати навчання), в центрі якої перебуває 

суб’єкт-суб’єктна взаємодія між викладачами й здобувачами освіти; 

індивідуальний розвиток та особистісне становлення яких здійснюється за 

рахунок власної свідомої діяльності (навчально-пізнавальної, 

комунікативної, самостійної) із врахуванням особливостей сприйняття та 

опрацювання інформації; здатності реалізації особистого потенціал для 

успішної професійної діяльності. 

Реалізація технології змішаного навчання майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК передбачає чотири етапи. На першому етапі 

відбувається ознайомлення здобувачів освіти з загальною програмою 

професійної підготовки; розподілення форм і методів для очного та 

дистанційного навчання; ознайомлення здобувачів освіти із методами 

контролю й оцінювання навчальних результатів; визначення строків доступу 

до навчального матеріалу та програмного забезпечення.  
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Другий етап характеризується проведенням вхідного діагностування з 

метою визначення рівня знань майбутніх фахівців сфери послуг, анкетування 

щодо рівня сформованості професійних компетентностей на початку 

вивчення обраної теми.  

На третьому, практично-діяльнісному етапі передбачається опанування 

компетентностями у закладі П(ПТ)О та самостійна робота майбутніх 

фахівців сфери послуг із використанням ротаційної моделі змішаного 

навчання, традиційних й інноваційних форм організації, методів і засобів 

навчання. Ротаційна модель передбачає чергування оф-лайн і онлайн-

навчання за заздалегідь розробленим графіком, що передбачає роботу у 

закладі освіти та на підприємствах усіх здобувачів освіти, поділ їх на групи, 

проведення індивідуальних консультацій тощо. За місцем і розкладом 

навчання ротаційна модель в умовах кластерної структури використовується 

у трьох видах: ротація станцій, «перевернуте навчання», індивідуальна 

ротація.  

Ротація станцій передбачає створення у закладі П(ПТ)О або на 

підприємстві кількох робочих зон між різними режимами діяльності (робота 

під керівництвом педагогічного працівника, дистанційна, групова, 

індивідуальна) за встановленим графіком. Так, наприклад, після 

самостійного вивчення теми «Конструювання жакету» кабінет теоретичного 

навчання умовно поділено на три станції (робочі зони): зона роботи з 

викладачем для перевірки рівня засвоєння матеріалу, відповіді на запитання, 

що виникли у здобувачів освіти під час засвоєння теми; зона роботи у групі 

(майбутні кравці поділені на три групи, кожна з яких розглядає задану 

підтему: «Побудова креслення основи жакету з рукавом реглан», «Побудова 

креслення основи жакету з рукавом напівреглан», «Побудова креслення 

основи жакету з суцільно кроєним рукавом) засобами спільної роботи в 

САПР; зона навчання у режимі онлайн (здобувачі освіти самостійно 

переглядають відомості з обраної теми у різних форматах (тестовому, 

графічному, відео) та проходять тестування для перевірки знань з теми. 
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Перша група розпочинає заняття на станції під керівництвом педагогічного 

працівника, наступна станція передбачає спільну діяльність, остання зона для 

цієї групи – станція навчання в режимі онлайн, тестування і презентація 

групових проєктів.  

Використання моделі «перевернуте навчання» передбачає самостійне 

вивчення теоретичного матеріалу з теми та відпрацювання практичних 

навичок на підприємствах ОВК. Отже, «перевернуте навчання» – це 

педагогічна модель, у якій типове подання лекції перетворюється у її 

обговорення, під час якого здійснюється аналіз проєктів, проводяться 

дискусії, виконуються практичні завдання, які у подальшому будуть 

реалізовані на виробництві.  

Розвиток мережі Інтернет зумовив використання онлайн навчання, у 

якому синхронна взаємодія здійснюється у режимі реального часу, коли всі 

учасники освітнього процесу використовують спільний сервіс (відео-

трансляції у прямому ефірі, конференц-дзвінки, Skype або чат, вебінари). До 

асинхронного зв’язку нами віднесено електронну пошту, форуми, блоги, 

Facebook, Twitter та інші соціальні мережі.  

Так, опанування модуля «КРВ – 3.2 Виготовлення поясних виробів», 

зокрема теми «Виготовлення спідниць», припускає ознайомлення з 

навчальними матеріалами щодо технології обробки швейних вузлів спідниці, 

які завантажені у хмарні сервіси G Suite for Education у вигляді чітко 

структурованого навчального матеріалу (лекції в електронному форматі, 

документи, таблиці, інструкційні карти, презентації, відео). У навчальних 

майстернях увага приділяється обговоренню труднощів, що виникли при 

вивченні нового матеріалу (поняття, терміни), а також виконанню 

практичних вправ, лабораторних робіт тощо. На підприємствах кластерного 

об’єднання майбутні фахівці відпрацьовують набуті компетентності з 

означеної теми та мають можливість звертатися за консультацією як до 

провідних спеціалістів сфери послуг особисто, так і до педагогічних 

працівників закладу П(ПТ)О онлайн. Індивідуальна ротація передбачає 
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заняття у закладі П(ПТ)О або на виробництві, де кожен майбутній фахівець 

за своїм індивідуальним графіком переміщується між зонами, однією з яких є 

онлайн-навчання. Цю модель доцільно використовувати при проведенні 

лабораторних і практичних робіт: зона індивідуальної консультації; зона 

навчання онлайн – вивчення навчального матеріалу в G Suite for Education і 

пошук додаткових відомостей у мережі Інтернет для виконання завдань; зона 

роботи над індивідуальним проєктом – виконання лабораторної (практичної) 

роботи. Зазначимо, що на базі підприємств-учасників ОВК створено 

«інтернет-кімнати», у яких майбутні фахівці сфери послуг мають можливість 

працювати в онлайн режимі, спілкуватися з викладачами та майстрами 

виробничого навчання, ставити запитання й отримувати відповіді, 

здійснювати самостійний пошук інформації.  

Четвертий (контролюючий) етап передбачає здійснення незалежного 

поточного та проміжного контролю суб’єктами кластерного об’єднання з 

опанування навчального матеріалу конкретного модулю, а також 

анкетування здобувачів освіти для виявлення рівня сформованості комплексу 

компетентностей майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. 

Таким чином, впровадження технологій змішаного навчання у процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

враховує індивідуальні освітні потреби, ресурси й особливості здобувачів 

освіти; активізує їхню пізнавальну діяльність; стимулює до діяльнісно-

креативного типу взаємодії; сприяє саморозвитку, самоорганізації та 

самоконтролю; забезпечує швидкий і постійний зворотний зв’язок між усіма 

учасниками освітнього процесу (викладачами, здобувачами освіти, 

спеціалістами підприємств); дає змогу заощаджувати навчальний час за 

рахунок самостійного онлайн-навчання.  

Суть технологій інтерактивного навчання полягає у формуванні 

творчого, продуктивного мислення, поведінки, спілкування, пізнавального 

інтересу з метою розширення власного професійного досвіду; ефективного 

засвоєння навчального матеріалу; самостійного пошуку шляхів вирішення 
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поставлених освітніх і виробничих завдань; встановлення взаємодії між 

учасниками освітньо-виробничого процесу в умовах ОВК. Дефініція 

«інтерактив» (inter – взаємний, act –- діяти) означає здатність взаємодіяти або 

перебувати в режимі діалогу з чим-небудь (наприклад, комп’ютером) або 

ким-небудь (людиною). Інтерактивне навчання розглядаємо як діалогове 

навчання, що включає в себе обмін інформацією, заснованої на 

взаєморозумінні і активній взаємодії всіх учасників кластерної структури.  

Одним із методів інтенсивного навчання, який дозволяє засвоювати 

значні обсяги знань, формувати особистісні та професійні якості здобувачів 

освіти, здійснювати інтеграцію освітньої й практичної діяльності, є 

технології проєктного навчання, що представляють гнучку модель 

організації освітнього процесу, орієнтованого на творчу самореалізацію 

особистості шляхом розвитку його інтелектуальних та творчих здібностей у 

процесі створення нових товарів і послуг. Проєктна технологія є 

інтегрованим компонентом системи професійної освіти, використання якого 

дозволяє реалізовувати системно-діяльнісний підхід до навчання, під час 

якого здобувачі освіти набувають можливості застосовувати знання і вміння, 

отримані на різних етапах навчання й інтегрувати їх у практичну діяльність. 

Важливою ознакою цієї технології є активна взаємодія усіх учасників 

освітнього процесу: майбутні фахівці і педагогічні працівники виступають як 

рівноправні суб’єкти навчання [35]. 

Навчальне проєктування передбачає використання педагогічними 

працівниками сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, 

прийомів, засобів, що становить певну дидактичну систему, яка адекватно 

відображає особистісно-орієнтований підхід, сприяє формуванню в 

здобувачів освіти відповідних компетентностей: самостійності, критичного 

мислення, вміння працювати з інформацією, приймати самостійні рішення, 

працювати у команді тощо.  

Навчальні проєкти, що сьогодні використовуються для професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг можна класифікувати за такими 
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ознаками: – за домінантою проєктної діяльності (дослідницькі, що 

розробляються та здійснюються за логікою реального наукового дослідження 

і потребують аргументації його актуальності, визначення структури, 

предмета, об’єкта, цілей та завдань роботи над проєктом, формулювання 

гіпотези, складання плану розв’язання проблеми, обговорення одержаних 

результатів; практико-орієнтовані, особливістю яких є виготовлення 

практично значущого продукту, який потребує чіткої структури діяльності 

усіх учасників, скоординованих дій в обговоренні та представленні 

результатів; творчі, які не мають детально відпрацьованої структури і 

підпорядковуються кінцевому результату; інформаційні, спрямовані на збір 

інформації та ознайомлення з нею зацікавлених осіб, аналіз і узагальнення 

фактів; ігрові, в яких учасники беруть на себе певні ролі, що зумовлені 

характером і змістом проєкту); за предметно-змістовими напрямами 

(монопроєкти, які проводяться у рамках однієї предметної галузі; 

міжпредметні); за складом учасників (індивідуальні, колективні, парні, 

групові); за тривалістю виконання проєкту (довготривалі, короткотривалі). 

В умовах взаємодії закладів П(ПТ)О та підприємств сфери послуг 

проєктні технології успішно реалізуються на завершальному етапі 

професійної підготовки здобувачів освіти під час проєктування та 

виготовлення випускних творчих робіт майбутніми фахівцями сфери послуг. 

Мета виконання кваліфікаційної роботи полягає в розвитку творчого підходу 

до розв’язання художньо-конструкторських завдань у процесі розроблення 

колекції моделей одягу в культурно-історичному контексті обраної теми, 

набутті навичок роботи з творчими джерелами та спеціальною літературою.  

Передумовою успішності виконання проєкту є наявність загальних та 

професійних компетентностей, сформованих у майбутніх кравців та 

закрійників в процесі освоєння інтегрованого матеріалу з профільних 

предметів, а саме: «Технологія виготовлення одягу», «Основи конструювання 

одягу», «Матеріалознавство», «Обладнання», «Спеціальне малювання», а 

також виробничого навчання та практики, що дозволило оптимально 
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реалізувати міжпредметні зв’язки в освітньому процесі й досягти взаємної 

узгодженості змісту освіти з різних предметів.  

Для досягнення мети проєкту майбутніми фахівцями разом з 

майстрами виробничого навчання, провідними спеціалістами підприємств – 

учасників ОВК аналізується й обговорюються різні джерела інформації: 

покази високої моди в мережі Інтернет, зразки модного одягу в професійних 

журналах, тематичні телепередачі та ін.; розробляється загальна концепція 

творчих робіт; визначається структура і формотворчі особливості моделей 

одягу; розробляються художні образи та ескізи; обираються матеріали, 

необхідні для виготовлення елементів колекції з врахуванням їх структури та 

кольорів; обґрунтовується доцільність використання основного та 

спеціального швейного обладнання та пристосувань; оптимальних способів 

обробки деталей виробів. Разом із врахуванням пропозицій спеціалістів 

швейних підприємств складається послідовність технологічного процесу 

виготовлення моделей одягу, виготовлення та художнього оздоблення 

колекційних виробів, обговорюються та плануються методи і засоби 

створення загального образу подіумних моделей, їхнього гармонічного 

поєднання з темою проєкту. 

Під час виконання проєкту майбутні кравці набувають важливих для 

професійної діяльності якостей: уміння вчитись, ефективно організувати 

свою роботу, працювати в групі, ставити мету й організовувати її досягнення, 

нести відповідальність за результати своєї роботи, відстоювати власну думку, 

здійснювати самоконтроль, планувати та аналізувати свою діяльність, 

самостійно приймати рішення, критично оцінювати результати своєї 

діяльності, коректно вести діалог. Отже, використання проєктної технології у 

підготовці майбутніх фахівців сфери послуг дає змогу формувати комплекс 

компетентностей особистості, які розвиваються лише у діяльності, а саме: 

самостійно приймати рішення й прогнозувати їх наслідки, вести дискусію, 

відстоювати свою точку зору, знаходити компроміс, кілька варіантів рішення 
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проблеми, висувати гіпотези, встановлювати причинно-наслідні зв’язки, 

взаємодіяти в колективі, відповідати на незаплановані питання тощо. 

Однією з найпоширеніших варіацій проєктної технологій є ігрове 

проєктування, що може використовуватися як на теоретичних, так і 

практичних заняттях, як індивідуально, так і в групі. Технологія ігрового 

проєктування не має єдиного визначення. За тлумаченням О. Посисаєвої – це 

засіб інтенсифікації освітнього процесу, що здійснюється з «функціональних 

рольових позицій», відтворюваних в ігровій взаємодії. Для такої технології 

властиве поєднання індивідуальної та колективної діяльності здобувачів 

освіти. Створення спільного для групи проєкту вимагає, з одного боку, 

знання кожним технології процесу проєктування, а з іншого - умінь 

спілкуватися і підтримувати міжособистісні відносини з метою вирішення 

професійних завдань. З твердженням В. Трайнева, ігрове проєктування 

представляє собою цілеспрямовано сконструйовану модель реального 

проєкту, що імітує професійну діяльність і спрямована на набуття 

майбутніми фахівцями практичних навичок у вирішенні різних виробничих 

ситуацій. Отже, метою ігрового проєктування є створення або вдосконалення 

конструкторських, технологічних, соціальних та інших видів проєктів в 

режимі командної роботи, які максимально відтворюють реальність проєктів. 

При розробленні проєкту здобувач освіти бере на себе відповідальність за 

прийняття оптимальних рішень, виконуючи різні посадові професійні 

обов’язки у спеціально створеній виробничій ситуації. Основою проєкту 

виступає проблема, вирішення якої актуалізує в майбутніх фахівців отримані 

знання, потребує особистого досвіду їх практичного застосування, що сприяє 

більш глибокому засвоєнню знань, розвитку пізнавальних навичок, 

формуванню умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, розвитку аналітичного мислення, організаторських 

і комунікативних якостей. 

У сучасній системі науково-методичного супроводу професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг використовується така 
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інноваційна технологія як тьюторство – організація навчання і самоосвіти 

здобувачів освіти  в процесі реалізації індивідуальної освітньої програми, 

спрямованої на сприяння його самовизначення і самореалізації в 

професійному та суспільному житті. Тьютор виступає у ролі консультанта, 

наставника, який не дає готових відповідей на запитання здобувачів освіти, а 

тільки направляє до вирішення поставленої задачі, використовуючи форми і 

методи навчання діагностично-рекомендаційного характеру, які ґрунтуються 

на пріоритеті морально-етичних принципів і неманіпулятивності надання 

допомоги. 

Важливим в умовах освітньо-виробничого кластеру є використання 

модульно-компетентнісних технологій, що передбачають формування в 

здобувачів освіти загальнокультурних, професійних, спеціальних 

компетентностей, а головне – уміння вчитися протягом усього життя. 

Безперервність навчання визначено фундаментальним принципом, який є 

основою цілісного стратегічного підходу, що реалізується в Європейському 

освітньому просторі. Сьогодні перед системою П(ПТ)О постає головне 

завдання підготувати фахівців, спроможних до гнучкої зміни способів і форм 

життєдіяльності, а набуття компетентностей, що відповідають основним 

видам їхньої діяльності, стає актуальним завданням професійної підготовки.  

Використання цих технологій характеризується кардинальною зміною 

освітнього процесу від традиційного «знаннєвого» за функціями викладача та 

здобувача освіти у процесі навчання, за метою навчальної діяльності і її 

результатами. Впровадження модульно-компетентнісних технологій в процес 

професійної підготовки акцентує увагу на результатах освіти, зокрема на 

здатності особистості діяти у різних проблемних ситуаціях. Необхідно 

заважити, що формування та розвиток професійної компетентності 

ефективно здійснюватися тільки в процесі системного та цілеспрямованого 

навчання, в якому передбачено всі необхідні педагогічні умови, однією з 

яких є модульна побудова змісту навчання. Використання цих технологій в 

професійній підготовці дозволяє закладу П(ПТ)О самостійно розробляти 
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освітні програми, в яких чітко і ясно сформульовані цілі та завдання, 

підвищує ефективність особистісної діяльності та відповідальності 

здобувачів освіти й педагогів, підвищує довіру соціальних партнерів; 

створює умови для формуванням об’єктивних і незалежних умов оцінки 

якості засвоєння програм навчання [36]. 

Перевагами впровадження в освітній процес таких технологій 

вважаємо врахування сучасних потреб ринку праці; адаптацію процесу 

навчання до особистих запитів і рівня підготовки здобувачів освіти, що 

дозволяє їм створювати індивідуальну траєкторію навчання та засвоювати 

програми навчальних модулів у власному темпі; розкриття суті та змісту 

компетентностей; концентрацію на кінцевих результатах навчання; уміння 

вирішувати практичні завдання, мобільність і конкурентоспроможність у 

професійній сфері. 

Отже, використання інноваційних технологій, їхня інтеграція у 

професійній підготовці майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

розкриває можливості для формування творчої особистості, сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей, самостійності, відповідальності, уміння 

планувати, приймати рішення, самостійно працювати з навчальними 

матеріалами та інформаційними джерелами, проявляти ініціативу, оцінювати 

свою роль у вирішенні тих чи інших проблем. Застосування інноваційних 

технологій забезпечить реалізацію тих задач, які ставлять перед суспільством 

сьогодення – підготовку майбутніх фахівців сучасного типу - 

конкурентоспроможних, які вміють мислити стратегічно і одночасно 

ситуаційно-прагматично, здатних забезпечити економічну і соціальну 

ефективність підприємств сфери послуг. 

Безперечно, діяльність ОВК сприятиме практичному впровадженню та 

апробації передових педагогічних технологій, ефективному виконанню 

регіональних програм, підвищенню рівня економічного розвитку, освіти, 

здоров’я, культури населення області, зростанню його соціально-економічної 

активності, створенню нових робочих місць, збільшенню можливостей для 
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професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг та підвищення 

кваліфікації працівників тощо. 

 

8.  Сформованість професійної компетентності майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах освітньо-виробгичого кластера 

 

На основі узагальнення наукових підходів до розроблення критеріїв та 

показників, враховуючи інноваційну складову професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК, нами виокремлено основні 

критерії формування їхньої професійної компетентності: ціннісно-

мотиваційний (вмотивованість до професійної діяльності в інноваційному 

середовищі, розуміння значущості майбутньої професії для професійного 

зростання й самоствердження, гарантованого працевлаштування без 

адаптаційного періоду на виробництві; прагнення до креативності, здатність 

генерувати нові ідеї, використовувати різні форми підвищення рівня фахової 

майстерності; особистісне професійне ставлення по відношенню до освітньо-

виробничого процесу в умовах кластерної структури, здатність, ефективно 

використовувати коопераційні зв’язки між суб’єктами ОВК для досягнення 

визначених цілей; потреба в якісному виконанні функціональних обов’язків, 

здатність відповідально ставитись до своєї професійної діяльності в умовах 

синергії кластерного об’єднання; здатність працювати в команді, розуміння 

переваг командної роботи та взаємодії в умовах ОВК); когнітивно-

комунікативний (володіння та вміння оперувати основним понятійним 

апаратом в умовах ОВК; усвідомлення й прийняття системи набутих 

компетентностей, необхідних для якісної професійної діяльності в умовах 

інноваційного середовища, здатність до комплексного вирішення складних 

когнітивних завдань; когнітивна гнучкість, розуміння переваг роботи в 

кластерній структурі, здатність ефективно адаптуватись до інноваційних 

умов функціонування ОВК; клієнтоорієнтованість, усвідомлення правил 

професійної етики, здатність до взаємодії із споживачами вироблених в 
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кластерному середовищі товарів та послуг, враховуючи їхні інтереси і 

потреби; здатність до міжкультурної комунікації з державно-приватними 

партнерами, клієнтами, колегами); професійно-технологічний (здатність 

використовувати комплекс набутих компетентностей (загальнопрофесйних, 

професійних, ключових) в умовах інноваційно-виробничого середовища, 

адаптація до різних умов діяльності та рівнів відповідальності, 

зорієнтованість на підвищення рівня конкурентоспроможності кожного 

суб’єкта кластерної структури; володіння та уміння використовувати в роботі 

інноваційні виробничі технології щодо здійснення якісного надання послуг 

відповідно до сучасних вимог учасників партнерів кластерного об єднання; 

здатність досягати якісних виробничих показників з використанням 

сучасного обладнання; володіння сучасними цифровими, інформаційно-

комунікаційними технологіями; здатність до комплексного вирішення 

проблемних ситуацій, вільне володіння навичками технічного діагностування 

обладнання щодо виявлення й усунення несправностей, ліквідація 

негативних наслідків з подальшою корекцією й прогнозуванням); 

рефлексивно-прогностичний (усвідомлення себе повноправним учасником 

виробничого процесу в умовах ОВК, розуміння емоцій і намірів учасників 

кластерної структури, вміння аналізувати і зіставляти свої власні дії із 

конкретною ситуацією, діями інших фахівців; критичний аналіз своєї 

професійної діяльності, розширення власного досвіду за умови використання 

кластерного підходу; здатність до індивідуального самовираження, 

самостійності, гнучкості, незалежності у вчинках й оперативності у 

прийнятті рішень; здатність до передбачення результатів своєї професійної 

кар’єри відповідно до перспектив розвитку сфери послуг, удосконалення 

діяльності в цій галузі шляхом впровадження випереджальних форм і методів 

організації освітніх й виробничих процесів; здатність виокремлювати й 

бачити хід вирішення проблемних ситуацій, володіння технологіями 

застосування просторової часової екстраполяції).  



111 

Важливість кожного критерію і показника для виявлення 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах ОВК визначено методом експертного оцінювання. Діагностичний 

інструментарій, яким ми користувалися для оцінювання поточного рівня 

сформованості компонентів професійної компетентності майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах кластерної структури включає анкети, тести контролю 

знань, контрольні завдання, методики самооцінювання, творчі завдання 

тощо.  

Для аналізу підходів до діагностування рівня сформованості 

мотиваційно-ціннісного й соціально-особистісного компонентів професійної 

компетентності за ціннісно-мотиваційним критерієм нами було з’ясовано, що 

для виявлення й оцінювання цих компонентів придатні такі засоби: методика 

діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич), методику вибору професії 

(В. Семиченко), методика «Задоволеність обраною професією» (В. Ядов, 

Н. Кузьміна в модифікації А. Реана), опитувальник для вимірювання 

результуючої тенденції мотивації досягнення (А. Мехрабіан), форма з 

вивчення особистості, що допомагає досліджувати мотиваційну сферу 

особистості (Д. Джексон), опитувальник особистісних орієнтації 

(Б. Шостром), експрес-діагностика соціальних цінностей особистості 

(М. Фетіскін), методика багатофакторного дослідження особистості 

(Р. Кеттел), методика «Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір). Треба 

зазначити, що проаналізовані методики призначені для діагностування 

моделі ціннісних орієнтацій; містять набір загальнолюдських, базових 

цінностей, дають змогу проаналізувати ступінь вираженості або тяжіння 

особистості до тієї чи іншої групи цінностей. Однак, більшість методик 

спрямовані на визначення індивідуальних цінностей, що безумовно, 

впливають на поведінку індивіда у професійному контексті, але не 

враховують в повній мірі специфіку діяльності майбутніх фахівців сфери 

послуг в освітньо-виробничому середовищі. У рамках нашого дослідження 

показниками оцінювання визначено: рівень розвитку мотивації до 
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професійної діяльності в інноваційному середовищі; прагнення здобувачів 

освіти до креативності; потреба в якісному виконанні функціональних 

обов’язків; розуміння переваг командної роботи в кластерній структурі. 

Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК 

діагностовано за допомогою методики «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, 

розробленого автором тесту діагностування рівнів сформованості 

мотиваційно-ціннісного, соціально-особистісного компонентів професійної 

компетентності.  

Для оцінювання рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг за ціннісно-мотиваційним критерієм нами 

було запропоновано здобувачам освіти позначити найбільш прийнятні для 

них варіанти відповідей «так», «ні», «важко відповісти» на питання стосовно 

визначення інтересу до обраної професії; ціннісного відношення до 

професійної діяльності у сфері послуг, розуміння переваг цієї діяльності; 

особистісної зацікавленості у професійному розвитку та підвищенні 

кваліфікації; прийняття суб’єктів ОВК як партнерів кластерної взаємодії. 

Залежно від кількості набраних балів, можна стверджувати про рівень 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах ОВК за ціннісно-мотиваційним критерієм (Додаток Б). 

Для діагностування когнітивно-комунікативного компонента 

професійної компетентності важливим є розуміння якості застосування 

теоретичних і практичних знань у професійному контексті діяльності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК. Вимірювання рівня 

сформованості цього компонента професійної компетентності здійснювалося 

за допомогою тестування, самооцінювання, спостереження, опитування, 

оцінювання контрольних і самостійних робіт, аналізу результатів навчальної 

діяльності. Оскільки досліджуваний компонент у своєму складі має 

загальнокультурні, комунікативні, когнітивні уміння, то сценарій процедури 

оцінювання був сконструйований таким чином, щоб під час діагностування 

були охоплені всі показники, зокрема: володіння та вміння оперувати 
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основним понятійним апаратом в умовах ОВК; усвідомлення й прийняття 

системи набутих компетентностей, необхідних для якісної професійної 

діяльності в умовах інноваційного середовища; когнітивна гнучкість, 

розуміння переваг роботи в кластерній структурі; клієнтоорієнтованість, 

усвідомлення правил професійної етики; здатність до міжкультурної 

комунікації з державно-приватними партнерами, клієнтами, колегами  

(Додаток В). 

Оцінювання рівня сформованості професійно-технологічного 

компонента професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах ОВК передбачає будь-яку форму контролю й аналізу знань – тестовий 

контроль, усне або письмове опитування та дає змогу оцінити рівень, якість, 

структуру знань здобувачів освіти. Ключовою проблемою для професійної 

підготовки в умовах кластерної структури є необхідність набуття не тільки 

теоретичних знань й практичних умінь, а й перетворювати їх у  

компетентності (загальнопрофесійні, професійні, ключові) та ефективно 

використовувати в умовах інноваційно-виробничого середовища. Тому 

важливим є відбір таких форм і методів оцінювання професійно-

технологічного компонента, який давав би змогу оцінити, наскільки 

майбутній фахівець може інтегрувати набутий комплекс компетентностей у 

робочий контекст. Для діагностування рівня сформованості професійної 

компетентності за професійно-технологічним критерієм використовувалися 

результати виконання проєктних завдань, розв’язання кейсів, проходження 

виробничої практики на підприємствах ОВК, виконання практичних 

(лабораторних) робіт, контрольних завдань (для оцінювання практичної 

спрямованості здобутих знань). Так, тести до здійснення комплексного 

оцінювання містять 60 питань з предметів професійно-практичної підготовки 

та передбачають вибір правильної відповіді із запропонованих варіантів. 

Тестові завдання оформлено у паперовій формі, а також розміщено на 

електронних ресурсах Google Form (Додаток Г). Застосування ІКТ для 

здійснення контролю передбачає використання контрольних і тестувальних 
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програм, що дає змогу уникнути суб’єктивізму під час оцінювання, суттєво 

зекономити час і ресурси. Приклад використання програми My Test 

представлено у Додатку Д. Зазначимо, що виконання тестових завдань 

потребує від майбутніх фахівців активізації мисленнєвих процесів і розвитку 

креативності під час цієї діяльності. Практична спрямованість комплексного 

оцінювання набутих компетентностей майбутніми фахівцями передбачає 

виконання кваліфікаційної пробної роботи безпосередньо на робочих місцях 

га базахі підприємств-учасників ОВК. Інноваційністю державної 

кваліфікаційної атестації майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК є 

надання відео-звіту щодо перебігу виконання цієї роботи (у вигляді 

презентацій, відео-фрагментів), що виключає суб’єктивізм в оцінюванні, 

сприяє урахуванню у майбутній діяльності допущених помилок тощо.   

Вимірювання рівня сформованості цього компонента професійної 

компетентності досліджуваної категорії фахівців здійснювали також 

методами тестування, самооцінювання за такими показниками: здатність 

використовувати комплекс набутих компетентностей (загальнопрофесійних, 

професійних, ключових) в умовах інноваційно-виробничого середовища; 

володіння та уміння використовувати в роботі інноваційні виробничі 

технології; здатність досягати якісних виробничих показників з 

використанням сучасного обладнання; володіння сучасними цифровими, 

інформаційно-комунікаційними технологіями; навички технічного 

діагностування обладнання щодо виявлення й усунення несправностей. 

Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК за рефлексивно-прогностичним критерієм 

діагностовано за допомогою тестування за такими показниками як: 

усвідомлення себе повноправним учасником виробничого процесу в умовах 

ОВК; критичний аналіз своєї професійної діяльності; здатність до 

індивідуального самовираження, самостійності, гнучкості й оперативності у 

прийнятті рішень; здатність до передбачення результатів своєї професійної 
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діяльності відповідно до перспектив розвитку сфери послу; здатність 

виокремлювати й бачити хід вирішення проблемних ситуацій. 

Відповідно до запропонованих критеріїв нами визначено три рівні 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах ОВК: базовий (репродуктивний), достатній (функціональний), 

високий (креативний). 

Базовий (репродуктивний) рівень характеризується: загальною 

спрямованістю здобувачів освіти на репродуктивну діяльність; низькою 

мотивацією до професійної діяльності в умовах кластерного об’єднання; 

значними складнощами під час роботи в команді, відсутністю потреби у 

взаємодії з суб’єктами ОВК, неусвідомленістю позитивних наслідків 

командної роботи для досягнення кінцевого результату діяльності; 

особистісною неготовністю до якісного виконання функціональних 

обов’язків; недостатньою експресивністю, наполегливістю та інтенсивністю 

творчої й креативної активності. На базовому рівні майбутні фахівці сфери 

послуг мають слабкі уявлення щодо змісту майбутньої виробничої 

діяльності, переваг роботи у сфері послуг в умовах ОВК, не володіють 

понятійним апаратом; в них переважають негативні емоції щодо активної 

участі в освітньому та виробничому процесах. Спостерігається наявність 

базових знань з предметів загальнопрофесійної, теоретичної та професійної 

підготовки без чітко вираженої потреби їх використання та перетворення на 

компетентності. Репродуктивний рівень сформованості професійної 

компетентності проявляється у неусвідомленості здобувачами освіти суті 

професійно-важливих якостей фахівця сфери послуг, необхідності здійснення 

міжкультурної комунікації, використання правил професійної етики для 

успішного партнерства із дотриманням принципів клієнторієнтованого 

підходу. Майбутні фахівці відрізняються слабо розвиненою здатністю до 

сприйняття та осмислення інформації, відсутністю когнітивної гнучкості, 

значними складнощами при зміні парадигми роботи; нестійким пізнавальним 

інтересом до вирішення творчих завдань. Базовий рівень обмежується 
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відтворювальними діями, нездатністю майбутніх фахівців сфери послуг до 

самостійного розв’язання професійних завдань; низьким рівнем володіння 

інноваційними виробничими, сучасними цифровими, інформаційно-

комунікативними технологіями й навичками комплексного вирішення 

проблемних ситуацій. На цьому рівні в більшості здобувачі освіти занижена 

самооцінка, відсутній інтересу до саморозвитку та самоосвіти, вони не мають 

потреби у професійній рефлексії, їм важко адекватно усвідомлювати 

загальноприйняті соціально-професійні норми виробничої діяльності в 

кластерному об’єднанні. Майбутні фахівці сфери послуг мають слабко 

виражену здатність професійного передбачення й прогнозування результатів 

взаємодії учасників ОВК відповідно до змін сфері послуг. 

Достатній (функціональний) рівень характеризується поверхневим 

інтересом здобувачів освіти до майбутньої професії, епізодичним 

усвідомленням її значущості, нейтральним відношенням до освітнього та 

виробничого процесів, недосконалим володінням понятійним апаратом 

професійної діяльності, епізодичністю творчої й креативної активності. 

Визначення шляхів особистого вдосконалення здійснюється за допомогою 

педагогічних працівників та робітників підприємств ОВК, які сприймаються 

як партнери виробничої взаємодії. На функціональному рівні майбутні 

фахівці сфери послуг в умовах ОВК відрізняються достатнім рівнем 

сформованості комплексу компетентностей, необхідних для успішного 

виконання професійних завдань, спостерігається свідоме застосування 

компетентностей у виробничій діяльності. В здобувачів освіти сформовані 

уявлення про суть професійно-важливих якостей фахівця сфери послуг, вони 

адекватно сприймають професійно-важливу інформацію, володіють 

основами міжкультурної комунікації, правил професійної етики для 

здійснення успішної міжсуб’єктної взаємодії, розуміють потреби клієнтів та 

необхідність командної роботи. Майбутні фахівці зазнають незначних 

труднощів при користуванні сучасними виробничими, цифровими, 

інформаційно-комунікативними технологіями й навичками діагностування 
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обладнання, визначення факторів, що їх спричинили несправності, ліквідації 

негативних наслідків. Спостерігається поступовий перехід до самостійної 

постановки завдань та їх практичного розв’язання (від дій за зразком до 

пошуку нових способів); готовність до самодослідження, самооцінювання, 

самоконтролю й самовдосконалення у процесі професійної підготовки; 

осмислення та усвідомлення наявного рівня розвитку рефлексивних якостей і 

здібностей; здатності у деяких випадках прогнозувати результати 

професійної діяльності, але майбутні фахівці мають деякі труднощі в 

ситуаціях, пов’язаних з елементами новизни й творчості.  

Високий (креативний) рівень характеризується чітко визначеним 

інтересом до обраної професії, використанням додаткових джерел інформації 

щодо змісту майбутньої діяльності; ціннісним відношення до роботи у сфері 

послуг, розумінням переваг цієї діяльності в умовах ОВК; особистісною 

зацікавленістю у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації; 

усвідомленим прийняттям суб’єктів ОВК як партнерів кластерної взаємодії, 

здатністю працювати у команді. На цьому рівні здобувачі освіти 

відрізняються високим рівнем сформованості комплексу компетентностей й 

усвідомленим використанням їх у вирішенні професійних завдань; 

оптимальним рівнем адаптації до умов виробництва; досконалим володінням 

понятійного апарату аналізу і творчим застосуванням професійно-важливої 

інформації. Креативний рівень виявляють майбутні фахівці сфери послуг в 

умовах ОВК, для яких характерним є розвинута когнітивна гнучкість; 

спрямованість на творчу самореалізацію, володіння інтелектуально-

логічними й евристичними уміннями, якостями дивергентного мислення, 

здатність до саморегуляції творчої діяльності, володіння основами 

міжкультурної комунікації, правилами професійної етики для здійснення 

успішної міжсуб’єктної взаємодії, розуміння потреб клієнтів та необхідності 

командної роботи. Здобувачі освіти володіють й успішно застосовують у 

виробничій діяльності сучасні виробничі, цифрові, інформаційно-

комунікативні технології, здатні проєктувати й удосконалювати власні 
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технології, усвідомлено брати участь в інноваційній, науково-дослідній 

діяльності, встановлювати причиннонаслідкові та міжпредметні зв’язки, 

робити аргументовані висновки. Характерною особливістю майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК на високому рівні є прагнення до 

усвідомлення, осмислення і переосмислення особливостей власної 

особистості, особистих і професійних сценаріїв свого життєвого шляху; 

спрямованість діяльності на рефлексію, саморозвиток, акумулювання 

професійного досвіду; здатність сприймати нові підходи в розвитку сфери 

послуг й удосконалювати діяльність в цій галузі шляхом впровадження 

випереджальних форм і методів організації освітньої й виробничої 

діяльності. 

Отже, обґрунтовані нами критерії, показники, рівні сформованості та 

діагностичний інструментарій оцінювання професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК дає можливість визначення 

стану та результативності професійної підготовки цієї категорії здобувачів 

освіти. 

 

Висновки 

 

Дослідження інституційних засад створення та функціонування 

кластерних структур, їхнього впливу на розвиток професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери послуг обумовило визначення освітньо-

виробничого кластера як комплексу взаємопов’язаних та 

взаємодоповнюючих об’єктів (наукові установи, органи виконавчої влади, 

підприємства різних форм власності, заклади освіти, громадські організації), 

дії яких спрямовані на створення умов для розширеної диверсифікації, 

забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців сфери послуг на 

ринку праці, впровадження результатів інтелектуальної діяльності в практику 

роботи підприємств й організацій реального сектора економіки. 
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Конкретизовано суть поняття «професійна підготовка майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера» як 

безперервної системи організаційних і педагогічних заходів із специфічними 

особливостями освітнього процесу, що має багатоаспектний та інтегрований 

характер, зумовлений особливостями функціонування кластерної структури 

(об’єднання та максимально ефективне використання спільних об’єктів 

інфраструктури, наукових, економічних, матеріально-технічних і людських 

ресурсів), та створює єдиний освітньо-інформаційний простір, забезпечує 

конкурентоспроможність кожного учасника освітньо-виробничого кластера. 

Структура професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах ОВК охоплює сукупність таких взаємопов’язаних компонентів: 

загальнокультурний (формування культури міжособистісних відносин, 

оволодіння принципами толерантності і плюралізму); соціально-

особистісний (вміння проєктувати стратегію свого життя з урахуванням 

інтересів і потреб інших людей); мотиваційно-ціннісний (уміння визначати 

цілі у своїй професійній діяльності; усвідомлення власної користі від 

економічних, соціальних, екологічних переваг ефективної трудової 

діяльності, переконання у необхідності здійснювати її на високому якісному 

рівні); комунікативно-когнітивний (сукупність сучасних теоретичних знань); 

професійно-технологічний (практичні вміння та навички, зокрема: швидко 

оцінювати ситуації для прийняття оптимально правильних рішень; 

прогнозувати результати дій); рефлексивно-прогностичний (осмислення, 

співставлення, порівняльний аналіз отриманих результатів та попередніх 

практичних дій (операцій). 

Чинники професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в 

умовах ОВК ми розглядаємо як зовнішні й внутрішні інструменти впливу на 

освітній процес, його зміст, структуру, якісний рівень. До чинників 

зовнішнього впливу на якісний рівень професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК віднесено: законодавчо-правові; 

економічні; соціально-демографічні; науково-технологічні. Перелік чинників 
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внутрішнього впливу охоплює управлінську діяльність; створення єдиного 

інформаційного освітнього середовища; професійну компетентність 

педагогічних працівників. 

Ґрунтуючись на результатах теоретичного аналізу та власного 

педагогічного досвіду, виокремлено три основних групи принципів, які 

вважаємо найбільш значущими в контексті формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК: загальні 

(традиційні загальноприйнятні правила організації професійної підготовки, 

що об’єднують провідні фундаментальні положення й виходять із 

закономірностей, умов і вимог, пов’язаних з освітнім процесом); специфічні 

(стосуються змісту, обумовлені особливостями функціонування ОВК й 

цілями професійної діяльності); системні принципи (дозволяють розглядати 

процес професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах 

ОВК у його цілісності). До загальних віднесено принципи: науковості 

(взаємозв’язок професійної підготовки та сучасних наукових знань в умовах 

ОВК); об’єктивності (визнання професійної діяльності майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК як реальної дійсності, конструктивно-критичне 

оцінювання результатів професійної підготовки); своєчасності (швидке 

реагування на зміни, що відбуваються в освітній і виробничій сферах; вимоги 

роботодавців та потреби ринку праці); цілеспрямованості (формування 

відповідних цілей, орієнтація освітнього процесу на розв’язання конкретних 

завдань щодо досягнення поставленої мети); прогресивності (орієнтація на 

інноваційний професійний розвиток з орієнтиром на випередження часу); 

ефективності (показник якості професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери послуг в умовах ОВК); адаптивності (оптимальне пристосування 

майбутніх фахівців до освітнього процесу, засвоєння цінностей і норм 

виробничої діяльності). 

До специфічних віднесено такі принципи: кооперації та конкуренції 

(готовність учасників ОВК до співпраці з одночасною конкуренцією між 

ними); узгодженості інтересів та взаємозв’язку (ефективна взаємодія 
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освітньої та виробничої сфер щодо формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в тісному взаємозв’язку з усіма учасниками 

ОВК); інформаційної забезпеченості (впровадження нових форм освіти, що 

базуються на інформаційних комунікаціях); моделювання (описово-

прогнозувальний характер обґрунтування теоретичних і методичних основ 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК).  

Розглянуто системні принципи: саморозвитку (систематична, 

цілеспрямована, високоорганізована форма розвитку особистості, спрямована 

на опанування професійних компетентностей, необхідних для успішного 

виконання виробничих завдань); синергізму (зростання ефективності 

діяльності в результаті кооперації окремих частин в єдину систему); 

оптимальності (досягнення максимальної ефективності сформованості 

професійної компетентності з мінімальними затратами матеріальних засобів і 

зусиль суб’єктів освітнього процесу); структурної функціональності (чіткий 

розподіл управлінських функцій всіх учасників ОВК; ефективне 

використання їх внутрішніх ресурсів; збалансування пропорцій розрізнених в 

зусиллях суб’єктів кластерного об’єднання щодо вирішення проблеми якісної 

професійної підготовки). 

До педагогічних умов професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах ОВК віднесено: формування позитивної мотивації до 

оволодіння сучасними виробничими технологіям; оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг на основі 

компетентнісного підходу; застосування інноваційних педагогічних 

технологій; впровадження інтегративного навчально-методичного комплексу 

професійної підготовки. 

Представлено педагогічну систему професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери послуг в умовах ОВК як сукупність ієрархічно 

підпорядкованих компонентів, об’єднаних між собою на засадах системного 

підходу, що мають на меті вдосконалення названого процесу для 

забезпечення ефективності професійної діяльності майбутніх фахівців.  
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До структурних компонентів означеної педагогічної системи віднесено: 

цільовий (охоплює цілі й основні завдання професійної підготовки, узгоджені 

з освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника за відповідними 

рівнями кваліфікації); змістовий (відповідає змісту навчальних предметів 

загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки); організаційний (передбачає виявлення і створення сприятливих 

педагогічних умов, добір організаційних форм для забезпечення 

високоякісної професійної підготовки); процесуальний (складається із 

взаємопов’язаних й взаємозумовлених методів, інноваційних технологій, 

засобів навчання); результативно-оцінювальний (передбачає проведення 

контролю, аналізу та коригування навчального процесу). 

Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг охоплює 

такі компоненти, як: предметно-понятійний (знання, що дозволяють 

оволодіти необхідним у професійній діяльності майбутніх фахівців сфери 

послуг термінологічним апаратом); технологічний (науково-технічна 

інформація з питань використання сучасних технологій виготовлення одягу, 

відомостей щодо тенденцій модної індустрії); праксиологічний (вміння 

результативно діяти в нових, невизначених, проблемних ситуаціях); 

культурологічний (гармонізація суспільних відносин в процесі входження в 

систему міжнародної освіти та єдиного ринку праці); естетичний (залучення 

до світу мистецтва, розвиток та культивування інтелектуального уявлення, 

особистісного, індивідуального досвіду світосприймання); морально-етичний 

(врахування морально-етичного підтексту при вирішенні професійних 

завдань); психологічний (знання з основ психології, прийоми невербального 

спілкування, базові поняття конфліктології); екологічний (виховання 

екологічно свідомого громадянина і патріота з активною життєвою 

позицією); ресурсозбереження й енергоефективності (ефективне 

використання сировини і основних матеріалів); інформативно-

комунікаційний (формування умінь отримувати необхідну інформацію в 
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Internet-мережі, навичок роботи в системі дистанційного навчання, 

працювати з великим обсягом даних тощо).  

Широкого застосування набули методи (пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні (презентації, он-лайн консультації), інтерактивні, 

проблемного викладення, дослідницького, контекстного, проєктного 

навчання), форми (дистанційна, індивідуальна, групова, колективна, 

партнерські тренінги, стажування, семінари, лабораторні практикуми, 

самостійна робота, ділові ігри) та інноваційні технології професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах ОВК (STREAM-освіти; 

дистанційного навчання; інформаційно-комунікативні; змішаного навчання, 

інтерактивного навчання, модульно-компетентнісні). 

Запропоновано систему критеріїв та відповідних їм показників 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців сфери послуг 

в умовах ОВК: ціннісно-мотиваційний; когнітивно-комунікативний; 

професійно-технологічний; рефлексивно-прогностичний. Визначено три 

рівні її сформованості: базовий (репродуктивний), достатній 

(функціональний), високий (креативний). Діагностичний інструментарій для 

оцінювання рівня сформованості компонентів професійної компетентності 

включає тести контролю знань, контрольні завдання, методики 

самооцінювання, творчі завдання. 
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ДОДАТКИ 

Додаток Б 

Анкета 
для визначення структури професійної компетентності 
кваліфікованих робітників з професії «Кравець» 

 

Шановний _________________________! 

Це опитування проводиться з метоювизначення переліку найбільш 
актуальних критеріїв професійної компетентності кваліфікованих робітників з 
професій сфери послуг 

Заповніть, будь ласка, дані про Ваше підприємство: 
 
1.1 Назва підприємства____________________________________________ 
 
1.2 Види діяльності________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
1.3 Адреса: ________________________________________________________ 
 
1.4 Контактні особи, їх телефони та адреса електронної пошти:  
 
__________________________________________________________________ 
 
1.5 Форма власності: ________________________________________________ 
 

Відповідальна особа _________________ (_____________________________) 
     (підпис)  ( П.І.Б.) 
 

М.П. 

 

 

В анкеті (таблиця А. 1) наведено 15 показників, щоі можуть формувати 

професійну компетентність майбутнього кравця. Короткий опис кожного 
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критерію наведено в таблиці А. 2. Якщо Ви вважаєте, що цей перелік можна 

доповнити, допишіть в пустих рядках назви додаткових критеріїв. 

Здійсніть, будь ласка, безпосередню оцінку показників професійної 

компетентності майбутніх фахівців сфери послуг. 

В таблиці А. 1 необхідно безпосередньо оцінити важливість кожного 

критерію професійної компетентності за 10-бальною шкалою. 

Таблиця А.1 
Структурні елементи професійної компетентності 

№ Критерії Рівень значущості 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мотиваційно-ціннісний           

2 Комунікативний           

3 Когнітивний           

4 Діяльнісний           

5 Технологічний           

6 Підприємницький           

7 Особистісний           

8 Індивідуальний           

9 Соціальний           

10 Спеціальний           

11 Рефлексивний           

12 Прогностичний           

13 Загальнокультурний           

14 Здоров’язберігаючий           

15 Психомотирний           
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Таблиця А.2 

Опис компонентів професійної компетентності 

№ Компонент Характеристика 
1 Мотиваційно-

ціннісний 
− розуміння майбутнім фахівцем універсальних людських 
цінностей освіти, знань, навчання, розвитку,  
− розуміння цінності фахової освіти;  
− оволодіння різновидами тактик та стратегій взаємодії з 
партнерами по професійній діяльності,  
− зацікавленість у побудові партнерського діалогу. 

2 Комунікативний − об’єктивне сприйняття партнерів по взаємодії,  
− знаходження адекватного стилю й тону спілкування,  
− урахування індивідуальних особливостей 
співрозмовників,  
− вміння активно слухати,  
− вільне володіння вербальними і невербальними 
засобами комунікації. 

3 Когнітивний - усвідомлення майбутніми фахівцями суті професійної 
взаємодії,  
− розуміння ідей професійного розвитку та саморозвитку 

4 Діяльнісний − сукупність вмінь, що забезпечують ефективну 
професійну взаємодію 

5 Технологічний − здатність орієнтуватись в інформаційному просторі,  
− здатність використовувати технічні та мультимедійні 
засоби, володіти й оперувати інформацією відповідно до 
професійних потреб, оцінювати досягнутий результат; 

6 Підприємницький − здатність організовувати власну трудову діяльність,  
− наявність знань про організацію роботи колективу,  
− вміння аналізувати та оцінювати власні професійні 
можливості,  
− здатність презентувати та поширювати інформацію про 
результати власної діяльності й діяльності колективу; 

7 Особистісний − ефективність міжособистісної взаємодії;  
− успішність соціальної адаптації;  
− реалізація пізнавальних процесів, пов’язаних з 
відображенням соціальних об’єктів – людини як партнера 
по спілкуванню й діяльності, а також групи людей 

8 Індивідуальний − володінняприйомамисамореалізації і 
розвиткуіндивідуальностіу межахпрофесії,  
− готовність до професійногозростання,  
− вмінняраціональноорганізувати свою працю без 
перевантажень. 

9 Соціальний − здатність проєктувати стратегії свого життя, 
індивідуумів, різних соціальних груп відповідно до 
усталених норм і правил соціальної взаємодії  
− здатність виявляти ініціативу, регулювати 
міжособистісні, групові відносини;  
− знання методик подолання конфліктів. 

 
 

Продовження табл.Б.2 
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10 Спеціальний 
 

− володінняпрофесійноюдіяльністю на 
доситьвисокомурівні,  
− здатністьпроєктуватисвійподальшийпрофесійнийрозвиток. 

11 Рефлексивний − реалізується через механізми рефлексії (процес 
осмислення, критичний аналіз та переосмислення 
особистісних смислів та змісту професійної діяльності, 
вчинків, поведінки)  
− забезпечує розвиток і саморозвиток, своєчасну корекцію й 
адекватний розвиток інших компетентностей;  
− сприяє творчому підходу до професійної діяльності, 
досягненню її максимальної ефективності та 
результативності. 

12 Прогностичний − здатність до визначення та втілення фахових проєктів,  
− здатність до аналізу партнерських відносин, ділового 
співробітництва,  
− передбачення наслідків фахової та особистої діяльності. 

13 Загальнокультурний − культура міжособистісних відносин,  
− толерантность,  
− знання та використанні рідної та іноземних мов,  
− застосування методів самовиховання,  
− наявність інноваційного мислення та підприємництва,  
− гуманістичний світогляд,  
− сприйняття духовно-ціннісних орієнтирів,  
− сприйняття моральних і етичних принципів особистості;  
− розумінні вагомості навчання впродовж життя. 

14 Здоров’язберігаючий − знання щодо культури здорового способу життя, 
− підтримкавласного духовного здоров’я, фізичноїформи,  
− поінформованістьу способахпсихологічногозахисту й 
підтримки; 

15 Психомотирний − високіпоказникипам’яті,психомоторних реакцій, 
сприйняття, уваги 
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Додаток Б 

 

Тест «Діагностика формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера за 

мотиваційно-ціннісним критерієм»  

Шановні здобувачі освіти! 

Нами проводиться дослідження проблем професійної підготовки 
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. 
Просимо Вас дати відповіді на поставлені питання. У тесті необхідно 
позначити найбільш прийнятні для Вас варіанти відповідей. Результати 
опитування будуть використані в узагальненому вигляді. 

Дякуємо за допомогу. 

1. Чи вважаєте Ви, що успіх у професійній діяльності залежить більше від 
щасливого збігу обставин, ніж від професіоналізму та наполегливої 
праці? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

2. Коли ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені в тому, що справа вийде? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

3. Чи вмієте ви самостійно планувати свою освітню діяльність? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

4. Чи вдається вам раціонально організувати працю на робочому місці. 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

5. Чи вмієте ви використовувати електронні ресурси для пошуку 
інформації з професійних питань? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

6. Чи легко вам переключатися з одного виду діяльності на інший? 
a) Так 
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b) Ні 
c) Важко відповісти 

7. Чи можете ви брати на себе відповідальність та приймати самостійні 
рішення в процесі професійної діяльності в інноваційному освітньо-
виробничому середовищі? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

8. Чи вдається вам реалізувати в процесі навчання власні творчі 
здібності? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

9.  Чи забезпечить обрана професія вашу майбутню фінансову 
стабільність? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

10.  Чи є в обраній вами сфері діяльності перспективи для подальшого 
професійного зростання? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

11. Чи є у вас мотивація для відкриття власного бізнесу? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

12.  Ви плануєте в перспективі підвищувати свою кваліфікацію?  
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

13.  Чи схильні Ви проявляти наполегливість у досягненні мети?  
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

14.  Чи схильні Ви планувати своє майбутнє на достатньо віддалену 
перспективу?  

a) Так 
b) Ні 
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c) Важко відповісти 
15. Чи вважаєте Ви за краще планувати своє майбутнє лише на 

найближчий час?  
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

16. Чи вважаєте Ви, що соціальні норми і правила можна трактувати 
вільно та на свою користь?  

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

17. Чи вважаєте Ви, що представникам різних соціальних і вікових груп важко 
взаємодіяти?  

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

18. Чи вважаєте Ви, що у будь-якій справі кінцевий результат є важливішим 
ніж сам процес виконання?  

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

19. Чи здатні Ви переходити від одного аспекту проблеми до іншого, 
використовувати різноманітні стратегії вирішення проблем?  

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

20. Чи маєте Ви уявлення щодо змісту майбутньої діяльності?  
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

21. Чи маєте Ви уявлення про переваги роботи у сфері послуг?  
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

22. Чи відчуваєте Ви потребу у взаємодії з суб’єктами освітньо-
виробничого кластера?  

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти  
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Ключ до тесту «Діагностика мотиваційно-ціннісного 

компоненту професійної компетентності майбутніх фахівців сфери 

послуг в умовах освітньо-виробничого кластера» 

Додайте бали за наступною схемою: 

Відповідь «a» - 3 бали, «b» - 1, «c» - 2 бали. 

 

Інтерпретація результатів тесту 

57 і більше балів – у Вас прослідковується чітко визначений інтерес 

до обраної професії; ціннісне відношення до роботи у сфері послуг, 

розуміння переваг цієї діяльності; позитивні емоції щодо навчальної та 

виробничої діяльності; особистісна зацікавленість у професійному розвитку 

та підвищенні кваліфікації; усвідомлене прийняття суб’єктів ОВК як 

партнерів кластерної взаємодії; 

33-56 балів – у Вас виявлено поверхневий інтерес до майбутньої 

професії; епізодичний характер усвідомлення значущості професійної 

діяльності та переваг роботи у сфері послуг; нейтральне відношення до 

навчальної та виробничої діяльності; визначення шляхів особистого 

вдосконалення за допомогою педагогічних працівників та робітників 

підприємств;  

22-32 бали – спостерігається відсутність чітко визначеного інтересу 

до обраної професії, мають слабкі уявлення щодо змісту майбутньої 

діяльності, про професійні цінності та переваги роботи у сфері послуг; 

переважають негативні емоції щодо навчальної та виробничої діяльності; 

відчувається пасивне ставлення до особистісного та професійного зростання; 

неусвідомленість потреби у взаємодії з суб’єктами ОВК. 
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Додаток В 

Тест «Діагностика професійної компетентності майбутніх фахівців сфери 
послуг в умовах освітньо-виробничого кластера за когнітивно-

комунікаційним критерієм»  

Шановні здобувачі освіти! 

Нами проводиться дослідження проблем професійної підготовки 
майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера. 
Просимо Вас дати відповіді на поставлені питання. У тесті необхідно 
позначити найбільш прийнятні для Вас варіанти відповідей. Результати 
опитування будуть використані в узагальненому вигляді. 

Дякуємо за допомогу. 

1. Чи вважаєте Ви, що додержання правил субординації – необхідна умова 
ефективної праці? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

2. Чи вважаєте Ви, що висококваліфікованому фахівцю не потрібні 
навички ефективних комунікацій, він завжди зможе вирішити усі 
проблеми самостійно? 

a) Так 
b) Ні 

c) Важко відповісти 
3. Чи вважаєте Ви, що методики подолання конфліктів не спрацьовують в 

умовах реальних виробничих ситуацій? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

4. Чи вважаєте Ви, що більшість конфліктів виникає через непорозуміння, 
тому їх можна блокувати на початковому рівні? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

5. Вас пригнічує необхідність участі в будь-якому професійному змаганні? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

6. Чи стає відкрита конкурентна боротьба для Вас основним стимулом 
професійного самовдосконалення. 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 
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7. Чи використовуєте Ви положення і методи соціальних, гуманітарних і 
економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

8. Ви вільно володієте професійною лексикою і термінологією? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

9. Чи вважаєте Ви, що непорозуміння виникають здебільшого через 
невміння коректно спілкуватись і прислухатись до чужих слів? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

10. Спілкування з одногрупниками приносить вам радість? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

11. Заняття улюбленою справою для вас цікавіше, ніж спілкування? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

12. Чи вмієте ви спілкуватись в діловому стилі? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

13. Чи розумієте ви відмінність між вербальними та невербальними 
засобами комунікації? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

14. Чи охоче ви відгукуєтесь на прохання одногрупників про допомогу 
щодо вирішення будь-якого складного питання? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

15. Вам подобаються уроки, проведені за стандартною схемою? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

16. Ви легко зможете адаптуватись у будь-якому колективі, зміна оточення 
не впливає на успішність навчання та ефективність вашої роботи? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 
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21. Ви завжди прагнете прийняти участь в професійних конкурсах? 
a) Так 
b) Ні 
c) Інколи 

22. Ви спокійно реагуєте на зауваження майстра виробничого навчання та 
намагаєтесь виправити помилки? 

a) Так 
b) Ні 
c) Інколи 

23. Ви вважаєте, що у кожного є власний шлях самореалізації, тому не 
потрібно наслідувати інших та дотримуватись загальновизнаних правил. 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

24. Ви розумієте значення терміну «толерантність»? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

25. Моральні принципи не можуть бути значущими в сучасному житті? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

26. Дотримання етичних норм поведінки перешкоджає побудові карьєри? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

27. Чи вважаєте Ви, що гуманістичний світогляд не характерний для 
сучасного суспільства. 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

28. Чи вважаєте Ви, що етичні норми суспільства є застарілими, необхідно 
побудувати більш жорстку етичну концепцію? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

29. Чи вважаєте Ви, що люди повинні завжди допомагати один одному? 
a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 

30. Чи можна поважати чужі духовно-ціннісні орієнтири, навіть не 
розділяючи їх? 

a) Так 
b) Ні 
c) Важко відповісти 
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Ключ до тесту «Діагностика професійної компетентності 

майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого 

кластера за когнітивно-комунікаційним критерієм» 

Додайте бали за наступною схемою: 

Відповідь «a» – 3 бали, «b» – 1, «c» – 2 бали. 

 

Інтерпретація результатів тесту 

80 і більше балів – у Вас виявлено високий рівень сформованості 

загальних і професійних компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання професійних завдань; Ви досконало володієте понятійним 

апаратом; маєте високий рівень адаптації до умов виробництва; усвідомлено 

використовуєте отримані знання під час вирішення професійних завдань; 

вмієте аналізувати й творчо застосовувати професійно-важливу інформацію; 

42–79 балів – у Вас виявлено достатній рівень знань з предметів 

загальнопрофесійної підготовки, свідоме їх застосування у професійній 

діяльності; недолуге володіння понятійним апаратом професійної діяльності; 

у Вас сформовані уявлення про суть професійно-важливих якостей фахівця 

сфери послуг; Ви адекватно приймаєте професійно-важливу інформацію, для 

Вас характерним є грамотне застосування її в конкретних ситуаціях;  

30–42 бали – спостерігається наявність базових знань з предметів 

загальнопрофесійної підготовки без чітко вираженої потреби у їх 

використанні; слабкий рівень володіння понятійним апаратом професійної 

діяльності; недостатні та безсистемні професійні знання , часткове розуміння 

сфери їх застосування; нерозуміння суті професійно-важливих якостей 

фахівця сфери послуг; слабо розвинена здатність до сприйняття та 

осмислення інформації, визначення її значущості для професійної діяльності. 
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Додаток Г 
 

Комплексні запитання до ПА «Кравець 2-3 розрядів» 
Кожне вірна відповідь = 1 балів 

Максимальний бал, який може отримати учень – 60 балів. 
 

№з/п Тестові завдання Варіанти відповідей 
«Обладнання швейного виробництва» (7 з 60) 

1 Чим виконується регулювання 
натягнення нижньої нитки 
 

-Гайкою на регуляторі натягнення верхньої 
нитки 
+Гвинтом на шпульному ковпачку 
-Ниткопритягувачем 

2 Як називається стібок, який 
виконується за допомогою 
петельника 

+Ланцюжковий 
-Обметувальний 
-Човниковий 

3 До якої групи машин відносять 
обметувальні машини  

Універсальні 
+Спеціальні 
 

4 Чи повинен номер голки відповідати 
товщині тканини  

+Так 
-Ні 

5 Траєкторія руху зубчастої рейки 
 

-Зверху до низу 
-По колу 
+По еліпсу 

6 Для чого необхідна довга канавка  
голки 
 

Для проходження носика човника 
+Для запобігання перетирання верхньої 
нитки 
-Для утворення петельки 

7 Який робочий орган машини 
служить для затягування стібка 

-Човник 
-Голка 
+Ниткопритягувач 

«Матеріалознавство» (8 з 60) 
8 Горить жовтим полум’ям, на кінці 

залишається наплив невірної форми, 
виділяється кислуватий запах 

-Вовна 
+Ацетат 
-Льон 

9 Якщо тканина проходила обробку 
ворсування, то за оформленням 
лицевої поверхні вона 

+Ворсово-начісна 
-Гладка 
+Ворсова 

10 При внесенні в полум’я волокно 
спікається, при винесенні процес 
горіння зупиняється. Виділяється 
запах паленого пір’я 

+Вовна 
-Ацетат 
-Льо 
 

11 Якщо тканина вироблена ворсовим 
переплетенням, то за оформленням 
лицевої поверхні вона 

-Ворсово-начісна 
-Гладка 
+Ворсова 
 

12 Пряжа при розкручуванні 
розпадається на нитки, за будовою 
вона- 

-Одинарна 
-Фасонна 
+Кручена 

13 Волокно, яке має найбільшу 
теплопровідність: 

-бавовна;  
-вовна;  
+льон; 
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-нітрон 
14 Хімічний склад рослинних волокон: 

 
кератин;  
-фіброїн; 
+целюлоза;  
-серицн 

15 До штучних волокон відносяться: 
 

-капрон; 
-нітрон;  
+віскоза;  
-хлорин 

«Охорона праці» (5 з 60) 
16 Норма тривалості робочого часу 

працівників не може перевищувати: 
 

-25 годин на тиждень; 
-36 годин на тиждень; 
-41 годину на тиждень; 
+40 годин на тиждень 

17 В який термін з дня прийняття на 
роботу працівник повинен пройти 
навчання з охорони праці  

не пізніше 1 року; 
-не пізніше 1 місяця; 
-не пізніше 1 тижня; 
+в день прийняття на роботу 

18 Із перелічених засобів захисту від 
небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів виберіть 
колективні:  

+заземлення;          
-рукавиці;          
-окуляри 

19 Чи дозволяється залучати 
працівників молодше 18 років до 
робіт у вихідні дні 

-дозволяється з їхньої згоди; 
-дозволяється з їхньої згоди і згоди у 
уповноваженого трудового колективу з 
питань охорони праці; 
+не дозволяється;                                
-дозволяється 

20 Шкідливі виробничі фактори шум та 
вібрація за характером впливу 
відносяться до: 

-хімічних; 
+фізичних; 
-біологічних; 
-психофізіологічних чинників 

«Основи конструювання одягу»  (21 з 60) 
21 Дайте визначення поняттю: 

«Сукупність предметів, якими 
людина покриває своє тіло» 

-покрій; 
-гардероб; 
+одяг; 
-прибавка 

22 До якої категорії вимог належить 
наступна вимога до одягу:  
«захисна функція одягу від 
механічних і хімічних пошкоджень, 
несприятливого атмосферного 
впливу; одяг захищає шкіру від 
бруду, забезпечує дихання шкіри, 
виділення вологи тощо»  

-естетичні вимоги; 
-економічні вимоги; 
+гігієнічні вимоги; 
-технологічні вимоги 

23 Який тип пропорції тіла описаний 
нижче: «характеризується відносно 
короткими кінцівками і довгим 
широким тулубом»? 

-доліхоморфний тип; 
-мезоморфний тип; 
+брахіморфний тип; 
-сутулий тип 

24 Які виміри знімаються через точку 
основи шиї ? 

-ДтсІ, ДтпІ, Вг; 
+Сш, ДтпІ, ДтсІ, Вг; 
-Оп, ДтпІ; 
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-Вб, Шп, ДтпІ 
25 Про яке вимірювання йде мова: 

«Вимірюють горизонтально по 
плечу на рівні заднього кута 
підпахової заглибини» 

-обхват стегон; 
+обхват плеча; 
-ширина пройми; 
-ширина плеча 

26 З яких прибавок складається 
прибавка на вільне облягання? 

-з конструктивної та декоративної; 
-з декоративної та технічної; 
-з технологічної та декоративно-
конструктивної 
+з технічної та декоративно-конструктивної 

27 Скільки основних груп існує у 
масовому виготовленні одягу? 

-6; 
+5; 
-4; 
-7 

28 Якою величиною визначається 
розмір одягу? 
 

- Ог ІІ; 
+? Ог ІІІ; 
-г ІІІ- ОгІІ; 
- Ос 

29 За якою формулою визначається 
розхил виточок по лінії талії у 
спідниці? 
 

-(Ст+Пт)-(Сс+Пс) 
-(Сс+Пт)-(Ст+Пт); 
-(Ст+Пс)-(Ст+Пт); 
+(Сс+Пс)-(Ст+Пт) 

30 Яким коефіцієнтом зумовлюється 
довжина радіуса при побудові 
спідниці «напівсонце»? 

-0,32; 
-0,34; 
+0,64; 
-0,8 

31 За якою формулою визначають 
ширину клину по лінії талії у 
спідниці «через один клин»? 

+(Ст+Пт)/кількість клинів; 
-(Ст+Пт)/ ширина кліну ; 
-(От+Пт)/ кількість клинів; 
- Ст/ кількість клинів 

32 За якою формулою визначають 
глибину складки при побудові  
зустрічної складки? 

-ширина складки х 2; 
-ширина складки х 3; 
-ширина складки х 4; 
-ширина складки х 1,5 

33 За якою формулою розраховується 
кількість складок у спідниці, що має 
однобічні складки ? 

-Сс+Пс/ Ширина складки; 
+Ос+Пс/ Ширина складки; 
-Ст+Пт / Ширина складки; 
-От+Пт/ Ширина складки 

34 Які мірки необхідно виконати для 
побудови брюк? 

-Сс, Ст, Дбр, Шн; 
-Ст, Сс, Вс, Дбр, Шн, Шк; 
+Ст, Сс, Вс, Дбр, Шн, Шк, Пс; 
-вірні всі відповіді 

35 Від чого залежить довжина задньої 
виточки брюк? 

-від моделі брюк; 
-від розтину виточки по верхньому зрізу; 
+від висоти сідниць; 
-від розташування кишені на задньому 
полотнищі брюк 

36 Про який термін йде мова:   
«Сукупність горизонтальних та 
вертикальних ліній, які визначають 
основні розміри виробу» ? 

основна схема плечового виробу; 
+базисна сітка; 
-первинне креслення; 
-лінії сітки 

37 За допомогою яких двох дуг -Шп та Впкс; 
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знаходиться крайня плечова точка на 
кресленні плечового виробу? 

+Шп та Впкп; 
-Шп та Пшп; 
-Шп та Дтп 

38 За якою формулою визначається 
ширина рукава під проймою? 

+(Оп+Поп)/2; 
-(Сп+Поп)/2; 
-(Оп+Шпр)/2; 
-Шпр+Пшпр 

39 Якщо припуск до напівзаносу для 
тасьми-блискавки дорівнює 1,5 см, 
то яка це застібка? 

двобортна; 
-однобортна; 
+устик; 
-зі зміщеним центром 

40 На скільки припуск не повинен 
перевищувати мірку Цг для застібки 
із збільшеним припуском? 

-одна мірка Цг; 
-дві мірки Цг; 
+півтори мірки Цг; 
- мірки Цг 

41 Від чого залежить розташування 
лінії перегину лацкана на лінії 
горловини? 
- 

від моделі; 
+від форми коміра; 
-від форми лацкана; 
-від довжини уступу коміра 

«Технологія виготовлення виробів» (19 з 60 запитань) 
42 Дайте назву визначення: «Один 

елемент структури, який утворено 
однією або кількома одиночними 
нитками вручну» 

-стібок; 
+стібок ручний; 
-стібок машинний; 
-стібок ланцюговий 

43 Оберіть вірну назву терміну за 
визначенням: «Тимчасове 
з’єднування двох деталей по 
овальному контуру стібками 
тимчасового призначення» 

-приметування; 
+вметування; 
-зметування; 
-розметування 

44 Як закріплюються кінці 
зметувальних строчок 

-одним зворотнім стібком; 
+одним-двома зворотними стібками; 
-завязуванням кінця нитки на вузол; 
-не закріплюють 

45 Для чого застосовують обметувальні 
строчки косих ручних стібків? 

-з’єднування деталей; 
+щоб запобігти обсипанню зрізів; 
-підшивання деталей; 
-постійного скріплення деталей 

46 До якого підкласу по кількості шарів 
основної тканини у шві належать 
з’єднувальні шви? 

-одношарові; 
-багатошарові; 
+одношарові та багатошарові 
-двошарові 

47 В якому випадку застосовують 
накладні шви із закритими зрізами 

-при настрочуванні тасьми; 
+для з’єднання кокеток з виробом; 
-для обшивання швів; 
-для підшивання низу виробу 

48 Що застосовують для отримання 
рельєфної лінії на цілісній деталі? 

-шви з кантом; 
-складки; 
-оздоблювальні шви; 
+настрочні рельєфні шви 

49 Оберіть вірну назву терміну за 
визначенням: «З’єднання двох 
деталей  по краю з подальшим їх 

-зшивання; 
-настрочування; 
-пришивання; 



152 

вивертанням на ліцьовий бік» +обшивання 
50 Яка кількість стібків зшивної 

строчки має бути на довжині 10 мм? 
 

-2-3; 
-3-4; 
+4-5; 
-3-5 

51 З яких процесів складається  волого-
теплова обробка? 
 

+пом’якшення волокон вологою та теплом, 
надання певної форми тиском, закріплення 
отриманої форми шляхом видалення вологи 
теплом та тиском; 
-прасування, розпрасування, припрасування 
готового виробу; 
-декотирування тканини, застоювання швів, 
кінцева ВТО; 
-декотирування тканини перед розкроєм, 
дублювання деталей крою, прокладання 
пружка, відтягування швів 

52 Від чого залежить розтин та 
кількість виточок по лінії талії у 
поясному одязі  
 

+від щільності прилягання виробу; 
-від виду тканини; 
-від асортименту виробу; 
-Від місця їх розташуванн 

53 Якої величини має бути  ширина 
обшивання клапана? 
 

-0,8-0,9 см; 
+05,-0,7 см; 
-0,7 – 1,0 см; 
-0,3 – 0,5 см 

54 Як зшивають виточки, які 
переходять в м’які склади? 
 

-починаючи від зрізів і завершуючи строго 
біля поперечних ліній, які визначають 
кінець виточки; 
+зшивають спочатку упоперек, а потім під 
кутом по направленню до зрізу, 
закругляючи строчку в куті; 
-починаючи з кінця склади до верхнього 
зрізу полотнища 
-починаючи від зрізів, завершуючи кутом 
біля кінця склади 

55 Які деталі крою необхідні для 
виготовлення кишені в рамку у 
виробах легкого одягу? 
 

+обшивка із основної або оздоблювальної 
тканини 2 деталі, підкладка 1 деталь, 
долевик 1 деталь; 
-листочка 1 деталь, обшивка 1 деталь, 
долевик 1 деталь, підкладка 1 деталь; 
-обшивка 1 деталь, долевик 1 деталь,  
підкладка 2 деталі; 
-обшивка 2 деталі, долевик  
-1деталь, підкладка 2 деталі, підзор 1 деталь 

56 Якою кількістю ліній позначають 
місце розташування обшивних 
петель? 

-трьома; 
-двома; 
+трьома основними та двома допоміжними; 
-чотирма 

57 Як проходить нитка основи на 
нижньому комірі для виробу із 
застібкою, що направлена знизу 
догори? 

-під кутом 45 град.; 
+під кутом 30-60 град.; 
-паралельно до середини коміра; 
-паралельно до відльоту коміра. 

58 Який відсоток відхилу нитки основи -10%; 
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допускається в гладкофарбованих 
тканинах? 

-2%; 
+1%; 
-не допускається 

59 Яку функцію виконує шлиця у 
виробі? 

-з’єднувальну та основну; 
-з’єднувальну та допоміжну; 
+оздоблення та зручності в експлуатації; 
-декоративну 

60 Скільки ліній треба виконати для 
позначення верхньої нагрудної 
виточки в сукні?                                                 

+три; 
-чотири; 
-п’ять; 
-дві 

. 
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ДОДАТОК Д 
Class marker  

Вікно - результати тестування групи. 

 

Вікно – Результати конкретного учня 

 

Вікно – Відповіді учня 
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My Test 

Вікно роботи вчителя 

 

 

 

 

 

Вікно роботи учня. 
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