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Львівський професійний коледж готельно-туристичного 

та ресторанного сервісу,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

Національної академії педагогічних наук України

У статті здійснено аналіз літературних джерел щодо поняття «педагогічні умови». Розглянуто основні підходи 
науковців до визначення педагогічних умов формування економічної компетентності майбутніх фахівців. 
Проаналізовано діючу систему формування економічної компетентності учнів. Визначено та обґрунтовано 
педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та 
ресторанного сервісу в коледжі. Запропоновано бачення автора щодо коригування змісту освіти.
Ключові слова: педагогічні умови, інтегрування, проблемне навчання, ігрові технології навчання, 
економічна компетентність.

Постановка проблеми. Ефективний педаго-
гічний процес залежить від умов, у яких 

він відбувається, тому, враховуючи динамічний 
розвиток економіки, зокрема індустрії гостиннос-
ті, обґрунтування педагогічних умов формування 
економічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів у сфері готельно-ресторанного об-
слуговування є достатньо актуальним та потре-
бує комплексного осмислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-
дагогічні умови мають особливе значення у фор-
муванні економічної компетентності майбутніх 
молодших спеціалістів сфери готельного і ресто-
ранного обслуговування, бо через них відбуваєть-
ся всебічний розвиток студента, вдосконалюється 
його професійний рівень, розвивається здатність 
до самоосвіти та самовдосконалення. Здійснив-
ши певний аналіз наукових теоретичних джерел, 
можна стверджувати, що поняття «педагогічні 
умови» авторами трактується різносторонньо, як 
синтез педагогіки, психології, соціології, філософії.

Сутність поняття «педагогічні умови» дослі-
джували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені 
(В. Андрєєв, Ю. Бабанський, В. Беліков, В. Бер-
ков, А. Вербицький, О. Галкіна, М. Данилов, 
С. Диніна, А. Дьомін, В. Загвязинський, М. Звєрє-
ва, І. Зязюн, Н. Іпполітова, Н. Кузьміна, Б. Купрі-
янов, Н. Михайлова, А. Найн, І. Підласий, О. Пє-
хота, С. Рубінштейн, В. Сластьонін, Н. Стерхова, 
І. Фролов, А. Хуторський, Н. Яковлева та ін.). 

Ю. Бабанський трактує педагогічні умови як 
відповідні фактору педагогічні обставини, які 
сприяють (або протидіють) проявам педагогіч-
них закономірностей, обумовлених дією факторів 
[4, с. 80]. До педагогічних умов можна віднести 
ті, які свідомо створюються в освітньому проце-
сі і повинні забезпечувати найбільш ефективне 
протікання цього процесу [1, с. 12] та є «сукуп-
ністю об’єктивних можливостей змісту, форм, 
методів і прийомів підвищення ефективності на-
вчально-виховного процесу і матеріально-про-
сторового середовища, що забезпечують успішне 
вирішення поставлених і проектованих у дослі-
дженні завдань» [14].

Аналіз літературних джерел засвідчує, що 
питання педагогічних умов формування еконо-

мічної компетентності майбутніх молодших спе-
ціалістів готельного та ресторанного сервісу в ко-
леджах залишається відкритим. 

Головною метою цієї статті є визначення 
та обґрунтування педагогічних умов формування 
економічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу 
в коледжі.

Виклад основного матеріалу. Функціонування 
педагогічної системи спрямоване на реалізацію 
суспільних цілей та характеризується рівнем 
отриманих результатів. Проте, ефективна діяль-
ність будь-якої системи можлива лише за від-
повідних психолого-педагогічних умов [2, с. 506].

Умова є філософською категорією, що відо-
бражає універсальні відношення речі до тих 
факторів, завдяки яким вона виникає та існує. 
«Завдяки наявності відповідних умов властивості 
речей переходять з можливості в дійсність» [3]. 
Тобто, умови є базовим елементом очікуваного 
результату, бо саме через них створюється від-
повідне середовище, де відбувається формуван-
ня та реалізація досліджуваного явища.

Під «умовою» можна розуміти складову пев-
ного процесу, зокрема і процесу формування 
економічної компетентності майбутніх фахівців 
готельного та ресторанного сервісу під час ви-
вчення спецдисциплін.

Похідним поняттям категорії «умови» є «пе-
дагогічні умови». Науковці в літературі єдиного 
тлумачення цьому терміну не надають, тракту-
ють по-різному [3]. 

«Педагогічна умова – це така обстановка в ау-
диторіях, кабінетах, де відбуваються виховні за-
ходи, зокрема, кураторські години, під час яких 
у тісній взаємодії подана найкраща сукупність 
психологічних і педагогічних факторів (середо-
вища, засобів, взаємовідносин тощо), що забезпе-
чує можливість викладачу організувати активну 
діяльність студентів. Такі умови створюються 
з урахуванням фізіології, психології особистості. 
Вимог педагогіки до організації процесу вихован-
ня і навчання» [7].

Варто наголосити на педагогічних умовах 
формування економічної компетентності майбут-
ніх фахівців, які визначає Т. Фурман:
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– мотивування навчальної діяльності студен-

тів у процесі вивчення економічних дисциплін; 
– структурування змісту економічних на-

вчальних дисциплін за модульним принципом;
– забезпечення конусного інтегрування еко-

номічних навчальних дисциплін; 
– розробка дидактичного забезпечення ауди-

торного навчання економічних навчальних дис-
циплін і самостійної роботи студентів на засадах 
компетентнісного підходу [21, с. 78-80]. 

Аналізуючи позиції різних авторів щодо по-
няття «педагогічні умови», можна виділити осно-
вні характеристики, що його трактують:

– педагогічні умови є складовим елементом 
педагогічної системи;

– педагогічні умови відображають можливості 
освітнього та інформаційно-технічного середови-
ща навчального закладу;

– за структурою педагогічні умови включають 
внутрішні та зовнішні характеристики функціо-
нування навчального процесу;

– реалізація оптимальних педагогічних умов 
забезпечує ефективне функціонування педаго-
гічного процесу. 

У контексті нашого дослідження «педагогіч-
ні умови» є сукупністю внутрішніх та зовнішніх 
чинників, що мають забезпечити високу ефек-
тивність та результативність формування еко-
номічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів сфери HoReCa (готельного і ресто-
ранного сервісу). 

Зовнішня складова педагогічних умов вклю-
чає комплекс форм, методів, прийомів, засобів, 
зміст навчання; внутрішня складова відображає 
мотивацію, сформованість інтересу до профе-
сії, особистісних потреб, ціннісного ставлення до 
життя, інформаційної обізнаності особистості.

Виходячи з аналізу наукової літератури 
та власного педагогічного досвіду викладання 
економічних дисциплін, ми дійшли висновку, що 
найбільш ефективними педагогічними умовами, 
які сприятимуть формуванню економічної ком-
петентності майбутніх молодших спеціалістів 
сфери готельного та ресторанного сер-
вісу будуть: 

– забезпечення мотивації до освоєн-
ня та використання у професійній 

– діяльності економічних знань;
– забезпечення конусного інтегру-

вання змісту навчальних економічних 
дисциплін;

– використання «проблемного на-
вчання»; 

– впровадження ігрових технологій 
навчання.

Розглянемо більш детально визначе-
ні нами педагогічні умови. 

Мотивація навчальної діяльності до 
освоєння та використання у професій-
ній діяльності економічних знань зна-
чною мірою забезпечує ефективність 
навчання, зацікавленість студентів, 
стимулює їхню активну позицію. Сут-
ність цієї умови полягає в тому, щоб 
трансформувати байдуже негативне 
ставлення до навчання у відповідаль-
не, дієве, усвідомлене і, тим самим, ре-
зультативне. 

Впив мотиваційної сфери на розвиток осо-
бистості Н. Бадмаєва, О. Леонтьєв, Б. Теплов, 
М. Лапкін, Н. Яковлєв. Вчені стверджують, що 
успішність навчання значною мірою залежить від 
його мотиваційної складової. В. Якуніна та Н. Не-
стерова вважають, що тільки при сформовано-
му мотиваційно-ціннісному відношенні можливе 
становлення успішного майбутнього фахівця. 

Мотивація пояснює широке коло таких явищ, 
як потреба, мотив, спонукання та ін. У широкому 
сенсі мотивація визначає упередженість, вибір-
ковість і кінцеву цілеспрямованість психічного 
відображення й регулювання активності, а також 
пояснює, чому жива істота воліє робити одне, а 
не інше [26]. 

На нашу думку, цікавими є дослідження 
С. Джонсона, у яких Концепції навчання обґрун-
товані різними теоріями, серед яких елементи 
поведінкової теорії навчання (наприклад, педагог 
позитивно підкріплює і повторення), когнітив-
на теорія навчання (наприклад, враховуються 
різні органи чуття, подання нового навчального 
матеріалу мотиваційними способами, при цьому 
кількість інформації є обмеженою, з метою під-
ключення нової інформації до попередньої), соці-
альна теорія навчання (наприклад, мотивація до 
співпраці в групі, зворотний зв’язок) [25]. Будь-
яка стратегія навчання має відповідати таким 
принципам (С. Джонсон):

1) розглядати індивідуальні відмінності;
2) мотивувати студента;
3) уникати інформаційного перевантаження;
4) створити реальний контекст;
5) заохочувати соціальну взаємодію;
6) залучати до практичної діяльності;
7) заохочувати студентів до відтворення [25].
Педагог у своїй роботі має керуватися цілями, 

що є найбільш вагомі для розвитку в студентів 
мотивації до навчальної діяльності [23].

Слід звернути увагу на модель ARCS-
мотивації, яку розробив американський вчений 
Дж. Келлер, основні елементи якої відображені 
на рис. 1.

 Рис. 1. Елементи моделі ARCS-мотивації за Дж. Келлером
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– Attention / Заволодіти Увагою – постійно 
привертати увагу студента до курсу та утриму-
вати її протягом всього часу вивчення дисципліни.

– Relevance / Навчати Значущому – потрібно 
давати навчальний матеріал, який можна застосо-
вувати в реальному житті,переконливо пояснити 
цінність освоєння студентом саме цієї теми, тоді 
кожен користувач зможе оцінити практичну зна-
чимість матеріалу особисто. Якщо студенти про-
слідковують взаємозв’язок між отриманими зна-
ннями та розвитком своєї майбутньої професійної 
діяльності, тоді цінність курсу підвищується.

– Confidence / Надавати Впевненість у тому, 
що навчитись можливо. Педагогу необхідно роз-
вивати впевненість студента в тому, що він 
успішно засвоює навчальний матеріал, для цього 
потрібно дати можливість досягнути проміжний 
результат навчання, розв’язати задачу, успіш-
но відповісти, крім того важливо не задавати 
непосильних складних завдань з некоректними 
умовами. Мотивація підвищується, якщо студент 
усвідомлює, що він сам контролює ситуацію, що 
успіх напряму залежить від докладених зусиль.

– Satisfaction / Підтримувати інтерес, забез-
печуючи Задоволення від навчання, слід пока-
зати студенту, що успішне навчання може при-
звести до позитивних змін у його житті, важливо 
застосовувати і звичайні прості мотивації такі 
як похвала, винагорода, святкування успіхів на-
вчання по завершенні освоєння певного етапу 
або всього курсу тощо. Результати навчання сту-
дента мають відповідати його очікуванням [24].

Ефективність цієї моделі засвідчена застосу-
ваннями в багатьох країнах світу, статистичні 
спостереженнями за її реалізацією показують, 
що кількість учнів, які припинили навчання про-
тягом року зменшилась з 44 до 22% [13]. 

Виділимо основні методи та прийоми моти-
вації навчання,виходячи з аналізу літературних 
джерел та власного педагогічного досвіду: 

– метод комунікативної атаки дає змогу 
швидко мобілізувати аудиторію до навчання, за-
цікавити студентів, пропонуючи їм навчальну 
дисципліну через використання ефекту новизни, 
несподіваності через педагогічні прийоми: яскра-
ва цитата, розповідь, тематичний анекдот, цікаве 
запитання тощо. 

– метод залучення до управління навчаль-
ним процесом – мотивує до відповідальності, ак-
тивізації навчання та самоорганізації студентів. 
Здійснюється через спільне зі студентами пла-
нування навчання (вибір змісту, форм та мето-
дів), звертання за порадою до учнів, особистісно-
довірливе звертання до учнів тощо.

– сугестія (навіювання) – метод, який полягає 
у формуванні думки студентів про потребу навча-
тись через апелювання педагога до підсвідомості 
учнів застосовуючи прийоми періодичного повто-
рення однієї і тієї ж думки, акцентування най-
важливіших моментів заняття,підштовхування 
слухачів до певних висновків тощо. Важливим 
моментом використання таких мотиваційних 
прийомів є невимушеність поведінки педагога, 
динамізм його впливу на аудиторію. 

– метод закріплення позитивного вражен-
ня – мотивація та стимулювання подальшої са-
мостійної роботи студентів, підтримки позитив-
них вражень від дисципліни. Реалізується такий 

метод через компліменти та подяку студентам за 
плідне заняття, яскраву тематичну цитату, вста-
новлення зв’язку з іншими темами, «навчальне 
коло» тощо.

Отже, формування мотивації навчальної ді-
яльності студентів при формуванні економічної 
компетентності майбутніх молодших спеціаліс-
тів готельного та ресторанного сервісу в коледжі 
фактично є створенням умов у навчальному за-
кладі для виникнення внутрішніх спонукань до 
навчання, розуміння їх студентом та наступний 
саморозвиток його мотиваційної сфери. Навчаль-
ний процес охоплює також емоційну сферу сту-
дента, тому через вплив на неї, педагог стимулює 
мотивацію або, навпаки, пригнічує її. Підвищенню 
мотивації студентів також сприятиме викорис-
тання сучасних комп’ютерних технологій, інтер-
активних моделей навчання, використання про-
блемних ситуацій, а також можливість практично 
застосовувати отримані економічні знання в кон-
кретних життєвих ситуаціях та на виробництві.

Конусне інтегрування змісту навчальних еко-
номічних дисциплін. Одним із шляхів розв’язання 
проблеми формування економічної компетент-
ності майбутніх молодших спеціалістів готельно-
го та ресторанного сервісу в коледжі є інтегра-
ція – послідовна і повна реалізація органічного 
взаємозв’язку різних навчальних дисциплін.

Поняття «інтеграція» означає «процес присто-
сування і об’єднання розрізнених елементів єди-
не ціле при умові їх цільової та функціональної 
однотипності» [10, с. 16]. 

Педагогічний досвід засвідчив, що не варто 
надавати освітні послуги базуючись на якійсь 
окремій навчальній дисципліні незалежно від 
інших наук, що інтеграція, тобто органічне по-
єднання відомостей інших навчальних предметів 
навколо однієї теми, є одним із найбільш ефек-
тивних прийомів навчання, який дає нові можли-
вості діяльності викладачів та учнів. 

Практичний досвід показує високу результа-
тивність інтеграції, виявляє перспективи вдоско-
налення такого підходу до навчання, зростання 
інтересу до предметів, викладання яких ґрунту-
ється на широких міжпредметних зв’язках. Важ-
ливо правильно та органічно поєднувати різно-
манітні навчальні підходи, бо від цього залежить 
очікуваний результат. 

Інтеграцію в навчанні досліджували М. Бе-
рулава, С. Гончаренко, О. Данилюк, С. Клепко, 
І. Козловська, Д. Коломієць, К. Лєнік, С. Мамрич, 
П. Самійленко, А. Сергєєв та інші науковці. Авто-
рами доведено, що інтеграція у навчальному про-
цесі забезпечує формування цілісних, комплек-
сних знань та вмінь, які сприяють усвідомленню 
майбутнім фахівцем глибинних взаємозв’язків 
структурних компонентів аналізованого явища.

Забезпечення інтеграції у процесі формуван-
ня економічної компетентності майбутніх молод-
ших спеціалістів готельного та ресторанного сер-
вісу в коледжі здійснюється через професійну 
спрямованість навчання економічних дисциплін 
на основі міжпредметних зв’язків. 

Реальною освітньою проблемою є діючий стан 
навчально-методичного забезпечення, яке не має 
реальної чіткої реалізації міжпредметної взаємо-
дії. Наприклад, предметом розгляду дисципліни 
«Економічна теорія» є економічні закони та ка-
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тегорії, вплив економічних процесів на розвиток 
держави, базові тлумачення окремих економіч-
них понять «попит», «пропозиція», «споживач», 
«виробник», «прибуток», «посередник», «дохід» 
тощо. При цьому навчальною програмою курсу 
не передбачено розгляд економічного обґрунту-
вання особливостей професійної діяльності май-
бутніх спеціалістів готельного та ресторанного 
сервісу,особливості здійснення бізнесу у сфері 
HoReCa, основи обліку та калькуляції, які у по-
дальшій професійній діяльності студентів будуть 
реально необхідні та затребувані.

Впроваджувати інтегрування в навчальний 
процес С. Гончаренко та І. Козловська пропону-
ють наступним чином: серед двох (або кількох) 
навчальних предметів обирають споріднені еле-
менти, поняття чи дії та розробляють інтегра-
тивний курс; навколо певного об’єкта групують-
ся різнопредметні знання (такий варіант можна 
назвати модульним чи профільованим); виходя-
чи з реально існуючої предметності знань, в один 
навчальний предмет поетапно можна «зінтегру-
вати» дуже потрібні в загальному та конкретно-
му випадках елементи знань та вмінь з інших 
предметів (базовий навчальний предмет містить-
ся в центрі, а навколо нього наростають концен-
тричні кола наближень різного порядку; такий 
метод можна назвати методом конічного (конус-
ного) інтегрування) [5, с. 12-13].

Відповідно, для реалізації педагогічної умови 
«конусне інтегрування змісту навчальних економіч-
них дисциплін» необхідно оновити діюче навчаль-
но-методичне забезпечення навчання, яке повинно 
включати використання інноваційних дієвих форм 
та методів роботи зі студентами, що сприяють під-
вищенню мотивації до навчальної діяльності; базу-
ватись на основі конусної інтегрування навчальних 
дисциплін, компетентнісного підходу.

Формування професійних та ключових ком-
петентностей у майбутніх фахівців готельно-
ресторанного обслуговування має відповідати 
соціальним та комерційно-економічним запитам 
сучасної ресторанної індустрії, потребує моделі, 
яка забезпечувала б реалізацію розглянутих ас-
пектів [17, с. 56].

У психолого-педагогічній літературі розрізня-
ють три рівні інтеграції. На першому рівні відбу-
вається формування міжпредметних зв’язків; на 
другому – «внутрішньо дисциплінарний синтез 
родинних предметів» на основі базової дисци-
пліни; на третьому рівні відбувається створення 
цілісного інтегративного курсу. Саме такий курс 
пропонуємо розробити за запровадити в коле-
джах при підготовці молодших спеціалістів го-
тельного та ресторанного сервісу. 

На жаль, сучасний стан викладання еконо-
мічних дисциплін в Українських коледжах часто 
змушує студентів негативно ставитись до еко-
номічного навчання, яке вони бачать як надзви-
чайно складну, нудну і зовсім непрактичну для 
життя та майбутньої професійної діяльності на-
уку. Цю проблему можна нівелювати шляхом 
якісного впровадження конусного інтегрування 
економічних дисциплін. 

Реалізація інтегрування потребує базової мо-
дернізації системи освіти та мобільності педа-
гогічного мислення, викладач повинен вийти за 
межі навчального матеріалу своєї дисципліни.

Проаналізувавши наукову літературу, на 
нашу думку, вартий уваги інтегрований навчаль-
ний курс. Інтегрований курс – навчальний курс, 
що об»єднує вивчення різних предметів в єдину 
навчальну дисципліну, забезпечує наукове всео-
хоплююче відображення того чи іншого предмета, 
явища у суб’єктивну пізнавальну цілісність [18].

Оновлення змісту та методики викладан-
ня економічних дисциплін з метою формування 
економічної компетентності майбутніх молодших 
спеціалістів готельного та ресторанного сервісу 
можна здійснити за допомогою впровадження 
«пілотного» інтегрованого спецкурсу «Моя еко-
номічна компетентність». Запровадження в ко-
леджах такого інтегрованого навчального курсу 
створить передумови для формування еконо-
мічної компетентності, якісно нових осмислених 
знань, яким характерна практичність застосу-
вання в майбутній професійній діяльності. 

На нашу думку, експериментальний інтегро-
ваний курс «Моя економічна компетентність» 
має бути професійно орієнтований на формуван-
ня у студентів цілісного сприйняття економічного 
простору, економічної освіченості, виховання еко-
номічної культури, розвиток аналітичного мис-
лення та вміння приймати обґрунтовані рішен-
ня, усвідомлення необхідності мобільності знань 
та умінь, активізацію навчальної діяльності 
та підвищення її ефективності, шляхом інтегра-
ції. Інтеграція предметів навчального курсу про-
являється, коли між їх спільними навчальними 
дисциплінами встановлена змістова відповідність 
та існує базова ідея, яка поєднує весь комплекс 
тем, що вивчаються у межах обох предметів.

При організації такого навчального курсу ви-
никає потреба в координації діяльності педаго-
гів, вивченні навчальних програм з «родинними» 
предметами, визначенні чітких міжпредметних 
зв’язків. 

Педагогічний досвід засвідчує результатив-
ність конусної інтеграції навчальних дисциплін, 
перспективи розвитку та вдосконалення такого 
підходу до навчання; дає змогу більше викорис-
товувати потенціал змісту навчального матеріа-
лу; всебічно розвивати здібності студентів.

Використання «проблемного навчання» – дає 
можливість моделювати процес майбутньої про-
фесійної діяльності студентів з метою отримання 
умінь і навичок безпосередньо під час навчання. 

Проблемне навчання з’явилося у 50-х ро-
ках XX століття, його суть полягає в отриманні 
учнем певних знань та умінь шляхом вирішення 
теоретичних і практичних проблем. Особливістю 
проблемного навчання є дослідницька поведінка 
студентів, що виникає у конкретній досліджува-
ній проблемній ситуації та спонукає їх обґрунто-
вувати питання-проблеми, формулювати та пе-
ревіряти свої гіпотези [16]. 

Вперше ідея проблемного навчання тракту-
ється як «навчання через працю» (Дж. Дьюї) або 
як «навчання через дослідження» (Дж. Брунне-
ра). У колишньому СРСР цю концепцію розви-
вали І.Я. Лернер, A.M. Матюшкін, М.І. Махмутов, 
М.М. Скаткін. 

Суть проблемного навчання полягає у фор-
мулюванні проблемних завдань, проблемному 
викладі й поясненні знань,у різноманітній само-
стійній роботі [20]. Основними перевагами такого 
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методу навчання є розвиток здібностей студен-
тів як суб’єктів навчання, стимулювання у них 
навчального інтересу, забезпечення мотивації 
до освоєння та практичного застосування знань; 
сприяння формуванню здатності особистості 
розв’язувати потенційні професійні та повсяк-
денні проблеми.

Проблемне навчання забезпечує засвоєння 
знань, стимулює аналітичне та логічне мислення, 
навчає застосовувати знання у практичній ситу-
ації, сприяє творчому прогресу, робить навчання 
цікавим та ефективним, формує студента як ак-
тивного суб’єкта пізнання [11].

Значні можливості проблемного навчання на су-
часному етапі освітніх процесів зумовлені інтенси-
фікацією інформаційно-комунікаційних технологій.

Характерно для такого методу навчання є 
те, що знання й способи їх набуття не дають-
ся у готовому вигляді. Матеріал задається як 
предмет пошуку. І весь зміст навчання полягає 
у стимулюванні пошукової діяльності студента. 
Тому, дуже важливо дотримуватись диференці-
йованого підходу в навчанні який визначає ролі 
суб’єктів освітнього процесу [19, с. 2].

До прикладу, вивчаючи тему «Підприємство 
і підприємництво» можна використати для об-
говорення такі проблемні питання: «Успішне 
підприємництво потребує інвестицій. Україна 
цікавою для інвесторів та, на жаль, не має до-
статнього зовнішнього інвестування. Чим можна 
обґрунтувати такий парадокс?».

Прості проблемні запитання доцільно обговорю-
вати після освоєння нового матеріалу. На семіна-
рах можна обговорювати більш складні проблемні 
ситуації, доречною буде колективна проблемно-по-
шукова діяльність, що сприяє творчому розвитку 
і формуванню економічного мислення.

Коментування та обговорення певних фраз 
теж вважається проблемною ситуацією. Напри-
клад, «прокоментуйте, будь-ласка: – «Не важ-
ливо розмір прибутку, головне, щоб він був». Об-
говорення схожих до запропонованих ситуацій 
та проблемних питань свідчить про рівень осво-
єння навчального матеріалу та дає змогу педаго-
гу оцінити та проконтролювати знання по темі. 

Основні переваги проблемного навчання по-
лягають у тому, що воно розвиває розумові зді-
бності учнів як суб’єктів учіння; викликає у них 
інтерес до навчання і відповідно сприяє виро-
бленню мотивів і мотивації навчально-пізнаваль-
ної діяльності; пробуджує їх творчі нахили; має 
різнобічний характер; виховує самостійність, ак-
тивність і креативність учнів; сприяє формуван-
ню всебічно розвинутої особистості, спроможної 
вирішувати майбутні професійні та життєві про-
блеми [12]. 

Проблемне навчання – така організація процесу 
навчання, в основі якого лежить створення вчите-
лем самостійної пошукової діяльності школярів із 
розв’язання навчальних проблем у ході яких фор-
мується нове знання, уміння, навички та розвива-
ються здібності, зацікавленість, ерудиція, творче 
мислення та інші особисто значущі якості.

Впровадження ігрових технологій навчання. 
У вивченні економічних дисциплін важливі не 
лише знання та навички, а й соціально-економіч-
не спілкування, певна творча діяльність, що сти-
мулюватиме особистість до самоосвіти та вміння 

практично використовувати нові знання в кон-
кретних ситуаціях професійної діяльності. 

Ігрові методи, як зазначає В. Ягупов, сприя-
ють удосконаленню практичних навичок і вмінь, 
їхньому застосуванню, творчому використанню 
для розв’язання професійних і психолого-педа-
гогічних проблем, створенню умов для активного 
обміну досвідом [22]. 

Основними різновидами ігрових методів акти-
візації пізнавальної діяльності студентів є рольові 
і ділові ігри. Суттєвий внесок у розвиток методик 
організації, дидактичного наповнення ігрових ме-
тодів навчання внесли І. Носаченко, В. Пугачев, 
В. Ягупов, на основі аналізу робіт яких можна 
виокремити такі методи ігрового навчання: ана-
ліз виробничих ситуацій; метод інциденту; метод 
інсценування (розігрування ролей); мозкова ата-
ка; ігрове проектування; розрахунково-ситуаційні 
завдання; ділові ігри тощо. На думку А. Нісімчука, 
О. Падалки та О. Шпака, необхідно приділяти ува-
гу економічним іграм, у яких продуктивна праця 
сприяє збагаченню студентів досвідом в оволо-
дінні елементами творчої праці, розвитку власної 
ініціативи, удосконалення технологій виробничих 
процесів, прийнятті економічно виправданих рі-
шень, вироблення певних умінь і навичок [15].

Аналіз наукової літератури та власний пе-
дагогічний досвід показують, що використання 
ігрових методик при викладанні економічних 
дисциплін сприяє залученню до навчальної ді-
яльності майже всіх студентів групи, формує 
аналітичне мислення, вміння висловлювати 
та аргументувати власні думки. Крім того, роз-
вивається індивідуальність, ініціативність, пра-
цездатність, конкурентоспроможність, творчий 
підхід особистості. 

Відповідно до піраміди засвоєння знань, роз-
робленої американськими вченими у 80-х роках 
ХХ століття, 75% інформації засвоюється через 
навчання дидактичними іграми.

Аналіз науково-теоретичних джерел дає змо-
гу зробити висновок, що ігрова технологія має 
дидактичне завдання, правила, ігровий задум 
та керівника гри, а її головною метою є форму-
вання, розширення, засвоєння, закріплення, уза-
гальнення навчального матеріалу. Використання 
ігрових технологій у навчанні дослідники нази-
вають їх «іграми дорослих» та розглядають як 
інтерактивні методи навчання [6].

Ігрові технології передбачають інтерактивну 
взаємодію її учасників і потребують застосуван-
ня ігрового проектування як ще однієї «інтерак-
тивної дидактичної технології підготовки фахів-
ців» [8, с. 61-65].

В основі пізнавальної діяльності студентів при 
вивченні економічних дисциплін лежать певні 
проблемні ситуації економічного характеру.

Провідна педагогічна практика викладан-
ня економіки пропонує широке використання 
в практиці вивчення економічних дисциплін ігро-
вих методик навчання як ефективних форм ак-
тивізації навчальної діяльності студентів. 

Активні ігрові методики навчання включають 
ділові, управлінські ігри, соціально-психологічні, 
педагогічні й інші тренінги, комп’ютерні ігри – 
все те, що реалізує спільну активність педагога 
та студента – співпрацю. Поєднання навчальної 
спрямованості та ігрової форми дозволяє стиму-
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лювати невимушене оволодіння конкретним на-
вчальним матеріалом. 

Важливу роль при вивченні економічних дис-
циплін відіграють дискусії. Дискусія, як спосіб 
передачі знань у системі «викладач-студент», 
«студент-студент» входить до групи проблем-
них методів і має кілька різновидів: дискусія, 
пов’язана з викладом; дискусія круглого столу; 
дискусія групова; дискусія загальна [9]. 

Важливе місце в системі завдань для активі-
зації самостійної роботи студентів при вивченні 
економічних дисциплін посідає метод навчально-
го проектування. Г. Ковальчук вважає, що метод 
проектів сприяє формуванню в студентів умінь 
використовувати різноманітні джерела інформа-
ції для розв’язання проблеми, спільно працюва-
ти в групі, представляти й аргументувати власні 
пропозиції щодо виконання завдань, використо-
вувати знання з інших предметів, застосовувати 
теоретичні знання на практиці. Важливою пере-
вагою методу проектів поряд з іншими активни-
ми методами є можливість розвитку творчих зді-
бностей студентів та інші методи [9].

Г. Ковальчук стверджує, що одним із методів 
активного навчання,який дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяль-
ності, є аналіз конкретних ситуацій. Цей метод 
передбачає розгляд виробничих, управлінських 
та інших ситуацій, складних конфліктних випад-
ків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі 
вивчення навчального матеріалу. Використання 
методу аналізу конкретних ситуацій рекоменду-
ється для поглиблення знань із теми, установ-
лення зв’язку теорії та практики, формування 
вмінь студентів аналізувати ситуацію, робити 
висновки, приймати відповідні рішення, вести 
конкретну продуктивну діяльність у нетипових 
або непередбачуваних ситуаціях [9].

На основі аналізу наукових джерел можна 
зробити висновок, що при вивченні економічних 
дисциплін підвищенню активізації пізнавальної 
діяльності студентів сприяють психолого-педаго-
гічні методи активізації пізнавальної діяльності, 
які забезпечують тісний зв’язок теорії з практи-
кою. Процес підвищення активізації пізнавальної 
діяльності вимагає від нас, викладачів, застосу-
вання різних шляхів, методів, засобів та форм 
навчання, які спонукають студентів до актив-
ності. Саме тоді будуть створені умови для ці-
леспрямованого впливу викладача на розвиток 
у студентів творчого, логічного та критичного 
самостійного мислення і здатності кваліфіковано 
розв’язувати професійні завдання. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, вихо-
дячи із нашого дослідження, найбільш ефектив-
ними педагогічними умовами, що сприятимуть 
формуванню економічної компетентності май-
бутніх молодших спеціалістів сфери готельного 
та ресторанного сервісу в коледжі будуть: забез-
печення мотивації до освоєння та використання 
у професійній діяльності економічних знань; за-
безпечення конусного інтегрування змісту на-
вчальних економічних дисциплін; використання 
«проблемного навчання»; впровадження ігрових 
технологій навчання.

Запропоноване обґрунтування педагогічних 
умов формування економічної компетентнос-
ті майбутніх молодших спеціалістів готельно-
го та ресторанного сервісу в коледжі дозволяє 
перейти до експериментальних заходів у ре-
альних умовах навчальної діяльності закладу 
освіти – реалізації та запровадження обґрун-
тованих педагогічних умов, що, в свою чергу, 
дозволить її творчо вдосконалити та інтегру-
вати в загальний зміст професійної підготовки 
спеціаліста сфери HoReCa.
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Аннотация
В статье проведен анализ литературных источников относительно понятия «педагогические условия». 
Рассмотрены основные подходы ученых к определению педагогических условий формирования эконо-
мической компетентности будущих специалистов. Проанализированы действующую систему форми-
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Summary
The article analyzes literary sources concerning the concept of «pedagogical conditions». The basic 
approaches of scientists to determination of pedagogical conditions of formation of economic competence 
of future specialists are considered. The effective system of formation of students’ economic competence 
is analyzed. The pedagogical conditions of formation of economic competence of future junior specialists of 
hotel and restaurant service in college are determined and substantiated. The author’s vision for adjusting 
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