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KEY COMPETENCIES (SOFT SKILLS) OF FUTURE HOSPITALITY INDUSTRY SPECIALISTS

Анотація.
У статті здійснено аналіз національних та зарубіжних стратегій розвитку ключових компетент

ностей (м ’яких навичок) у  комплексному поєднанні із формуванням інтегральної компетентності здобу
вачів освіти. Висвітлено актуальні потреби індустрії гостинності щодо наявності в майбутніх фахівців 
ключових компетентностей. Представлено результати стану сформованості ключових компетентнос
тей майбутніх майстрів ресторанного обслуговування і визначено ключові компетентності (м 'які нави
чки), якими доцільно доповнити навчальні програми підготовки фахівців для індустрії гостинності.

Abstract.
The article analyzes national and foreign strategies o f development o f  key competencies (soft skills) in the 

complex combination with the formation o f  integrated competence o f educational applicants. Previously docu
mented the actual needs o f  the hospitality industiy for the future specialists o f key competencies. The results o f the
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current state o f the key competence o f the future Masters o f restaurant Service are presented and the key compe
tences (soft skills) are defined, which shoidd complement the training programs fo r  specialists in the hospitality 
industry’.

Ключові слова: ключові компетентності (м ’які навички), здобувані освіти, професійна підготовка, 
індустрія гостинності, майбутні майстри ресторанного обслуговування.

Key words: key competencies (soft skills), education seekers, professional training, hospitality industry, fu 
ture Masters o f restaurant service.

Вступ.
В умовах формування нового типу економіки, 

заснованої на знаннях, та розвитку високотехноло- 
гічної промисловості підвищуються вимоги ринку 
праці до рівня кваліфікації робітничих кадрів. З 
огляду на це, особливого значення набуває онов
лення змісту професійної освіти, який має випере
джувально наповнюватися інноваційним контен
том та забезпечувати формування у здобувачів 
освіти професійних і ключових компетентностей. 
Досягнення якості професійної освіти характеризу
ється не тільки показниками сформованих знань та 
вмінь у  випускників, а й передбачає її привабли
вість, престижність, впевненість у  тому, що на
буті компетентності співвідносяться із вимогам 
ринку праці та є основою для їх безперервного роз
витку впродовж життя у  середовищі продуктив
ної зайнятості.

Джерела дослідження.
Досвід європейських країн щодо забезпечення 

високоякісної професійної освіти і навчання засвід
чує ефективність взаємодії між політикою в галузі 
економіки, зайнятістю, розвитком людських ресур
сів та освітою. Спільна діяльність цих інституцій 
розгортається на основі рекомендацій стратегічних 
документів, а саме: Лісабонської стратегії (2000), 
Копенгагенської Декларації Європейської Комісії 
та міністрів освіти європейських країн з розвитку 
співробітництва в галузі професійної освіти і нав
чання в Європі (2002), Брюґського Комюніке про 
зміцнення європейського співробітництва у сфері 
професійної освіти і навчання на 2011-2020 pp. 
(2010), Стратегії «Європа 2020» (2010) та ін. Реалі
зація положень Лісабонської стратегії спрямована 
на розвиток конкурентоспроможної європейської 
економіки, що базується на професійних знаннях та 
базових, необхідних для суспільного життя, умін
нях (цифрова, комунікативна (володіння іноземною 
мовою), технологічна, підприємницька компетент
ності та ін.) [17]. Ключові акценти Копенгагенсь
кого процесу орієнтовані на розвиток співробітни
цтва у сфері забезпечення якості освіти шляхом об
міну моделями і методами, а також вироблення 
загальних критеріїв та принципів якості для профе
сійної освіти і навчання [16]. У змісті Брюґського 
Комюніке про зміцнення європейського співробіт
ництва у сфері професійної освіти та навчання на 
період 2011-2020 pp. деталізовано пріоритети Ко
пенгагенського процесу. Серед них особливе місце 
належить питанням розвитку більш широких нави
чок, які є не тільки професійними, релевантними 
функціональним обов’язкам, а важливими для успі
шного життя особистості [18]. Йдеться про зна

чення додаткових (м’яких) навичок у комплекс
ному розвитку інтегральної компетентності та ство
рення сприятливих умов у закладах професійної 
освіти для їх формування і засвоєння.

У Стратегії «Європа 2020» відображено ініціа
тиви, спрямовані на розвиток сфер освіти і нав
чання через підвищення ефективності систем 
освіти, розвиток навичок упродовж життя, забезпе
чення мобільності трудових ресурсів, модернізацію 
ринків праці, перетворення інноваційних ідей на 
продукти та послуги, розвиток навичок підприєм
ницької діяльності в населення, залучення фінансо
вих ресурсів та зосередження уваги на потребах 
клієнтів та ринкових можливостях [6].

Вектори впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід України на провідні по
зиції у світі відображені в Стратегії сталого розви
тку «Україна -  2020» (2015 p.), в якій дорожньою 
картою за вектором розвитку передбачено: дерегу- 
ляцію та розвиток підприємництва, розвиток ма
лого і середнього бізнесу, реформи у сфері трудо
вих відносин, залучення інвестицій тощо; за векто
ром безпеки -  реформа захисту інтелектуальної 
власності, програма збереження навколишнього 
природного середовища та ін.; за вектором відпові
дальності -  реалізація реформи освіти, програми 
розвитку для дітей та юнацтва, програми популяри
зації фізичної культури та спорту, програми здоро
вого способу життя й довголіття тощо; за вектором 
гордості -  програма популяризації України у світі 
та просування інтересів України у світовому інфор
маційному просторі, програма розвитку інновацій, 
інформаційного суспільства та медіа, реформа дер
жавної політики у сфері науки і досліджень; про
грама розвитку туризму; реформа державної полі
тики у сфері культури, програма залучення талантів 
та ін. [9].

На виконання означених реформ, зокрема у 
сфері професійної освіти, розпорядженням Кабі
нету Міністрів України в 2019 р. схвалено Концеп
цію реалізації державної політики у сфері профе
сійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна про
фесійна (професійно-технічна) освіта» на період до 
2027 року [10], що має на меті формування право
вого підгрунтя та створення умов для повноцінного 
проведення послідовної реформи професійної 
освіти в Україні, підвищення якості освітніх пос
луг, що надаються у закладах професійної освіти рі
зних типів і форм власності.

Серед дисертаційних досліджень, котрі форму
ють теоретичну базу дослідження, виділяємо ті, що 
присвячені: формуванню ключових компетентнос
тей у процесі професійної підготовки майбутніх фа
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хівців транспортних систем авіаційної галузі (І. Бо
рець), ресторанного сервісу (С. Кравець) та особли
востям формування ключових компетентностей в 
зарубіжних країнах (Ю. Чітаєва), а також значенню 
ключових компетентностей у створенні професій
них стандартів (Л. Короткова); створенню психоло
гічних умов формування професійної компетентно
сті учнів професійно-технічних навчальних закла
дів сфери обслуговування (І. Матійків); організації 
виробничої практики майбутніх кваліфікованих ро
бітників сфери харчування (М. Пальчук).

Мета статті полягає в обґрунтуванні ключо
вих компетентностей («м’яких навичок») майбут
ніх фахівців індустрії гостинності.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз -  з 
метою вивчення наукової літератури, нормативних 
документів, національних та зарубіжних стратегій 
розвитку освітніх систем; порівняння -  з метою ви
вчення різних наукових підходів та практичного 
досвіду з питань формування та розвитку ключових 
компетентностей; педагогічний експеримент (конс- 
татувальний етап) -  для з ’ясування стану сформо- 
ваності ключових компетентностей у майбутніх 
кваліфікованих робітників індустрії гостинності.

Результати й обговорення.
Теоретичним підґрунтям реалізації реформ у 

системі професійної (професійно-технічної) освіти 
є компетентнісний підхід -  як метод моделювання 
результатів професійної освіти і навчання та їх 
представлення у вигляді норм якості підготовки 
кваліфікованих фахівців [12, с. 5, 20]. Інструмен
тами реалізації сучасної компетентнісної моделі 
професійної підготовки майбутніх фахівців у закла
дах професійної освіти є професійні та освітні ста
ндарти, що базуються на трудових функціях та ре
зультатах навчання -  професійних і ключових ком
петентностях. Сукупність знань, умінь і навичок, 
професійно значущих якостей особистості, що за
безпечують здатність виконувати на певному рівні 
трудові функції, визначені відповідним професій
ним стандартом -  це професійні компетентності [7]. 
Ключові компетентності -  це загальні здібності й 
уміння (психологічні, когнітивні, соціально-особи- 
стісні, інформаційні, комунікативні), що дають 
змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в 
особистісному і професійному житті, набувати со
ціальної самостійності та забезпечувати ефективну 
професійну й міжособистісну взаємодію [14]. Клю
чові компетентності ґрунтуються на головних цілях 
загальної і професійної освіти тих, хто навчається, 
їхньому соціальному й особистісному досвіді, а та
кож на основних видах діяльності. У процесі про
фесійної підготовки майбутніх кваліфікованих ро
бітників їх зміст трансформується відповідно до 
специфіки професії, інноваційного розвитку вироб
ничих технологій та соціокультурних тенденцій.

У визначенні переліку ключових компетентно
стей для майбутніх кваліфікованих робітників доці
льно орієнтуватися на їх представлення у Законі 
України «Про освіту», в якому визначено, що клю
чові компетентності є необхідними для забезпе
чення всебічного розвитку, виховання і соціалізації

особистості, здатної до життя в суспільстві та циві
лізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, го
това до свідомого життєвого вибору й самореаліза- 
ції, відповідальності, трудової діяльності та грома
дянської активності. До таких компетентностей від
несено: вільне володіння державною мовою;
здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності 
від державної) та іноземними мовами; математична 
компетентність; компетентності в галузі природни
чих наук, техніки і технологій; інноваційність; еко
логічна компетентність; інформаційно-комуніка
ційна компетентність; навчання впродовж життя; 
громадянські та соціальні компетентності, 
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рів
ності, прав людини, добробуту та здорового спо
собу життя, з усвідомленням рівних прав і можли
востей; культурна компетентність; підприємли
вість і фінансова грамотність та ін. компетентності, 
передбачені стандартом освіти [8].

Окрім того, сьогодні при розробленні нових 
стандартів професійної (професійно-технічної) 
освіти на основі компетентнісного підходу перелік 
ключових компетентностей варто співставляти зі 
змістом ключових компетентностей, визначених 
Рамковою програмою оновлених ключових компе
тентностей для навчання впродовж життя (2018). 
Основними цілями цієї програми є: визначити клю
чові компетенції, необхідні для працевлаштування, 
посилення особистого потенціалу, активного гро
мадянства та соціальної інтеграції; підтримувати 
зусилля на європейському, національному, регіона
льному та місцевому рівнях задля сприяння розви
тку компетенцій для навчання впродовж усього 
життя та ін. [15]. У Рамковій програмі визначено 
такі ключові компетентності для навчання протя
гом життя: грамотність; мовна компетентність; ма
тематична компетентність та компетентність в нау
ках, технологіях та інженерії; цифрова компетент
ність; особиста, соціальна та навчальна 
компетентність; громадянська компетентність; під
приємницька компетентність; компетентність куль
турної обізнаності та самовираження. Означені 
компетентності є важливими для працевлашту
вання, розвитку особистого потенціалу, активної 
громадянської позиції і забезпечення соціальної ін
теграції.

У сучасних процесах щодо оновлення змісту 
стандартів професійної (професійно-технічної) 
освіти і формування у процесі професійної підгото
вки професійних та ключових компетентностей, не
обхідних здобувачеві освіти для трудової діяльно
сті за певною професією (групою професій), доці
льно ґрунтуватись на актуальних потребах 
сучасного ринку праці, що поступово і впевнено ін
тегрує до європейських економічних просторів. 
Означене вимагає досягнення відповідності змісту 
професійної освіти вимогам ринку праці, зокрема й 
щодо наявності у випускників ключових компетен
тностей (основних та додаткових знань і навичок) 
за обраними професіями.
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Розвиток торговельно-економічних відносин 

України з країнами Європейського союзу та ін
шими державами світу (відповідно до положень 
угоди України із Європейською асоціацією вільної 
торгівлі) передбачає режим вільної торгівлі това
рами та послугами на світових ринках, що й зумов
лює активне створення інноваційних підприємств, 
виникнення нових форм організації праці, онов
лення інфраструктури сфери послуг тощо. У цьому 
контексті варто наголосити, що прогресивні зміни 
відбуваються також в індустрії гостинності, які 
спричинені різновекторними інвестиціями в розви
ток сфери послуг й потребою «експортування» які
сних послуг у міжнародний простір з метою забез
печення соціально-економічної конкурентоспромо
жності держави.

Індустрія гостинності (ресторанне господарс
тво) займає важливе місце в реалізації соціально- 
економічних задач держави, що спричинює зрос
тання конкуренції між закладами ресторанної інду
стрії й обумовлює високі вимоги до якості підгото
вки кваліфікованих робітників, які здатні забезпе
чувати потреби споживачів та роботодавців на рівні 
стандартів, прийнятих у сфері послуг.

Окремі аспекти інноваційного розвитку ресто
ранного бізнесу та вплив персоналу на підвищення 
ефективності роботи підприємств індустрії гостин
ності в ринковому середовищі висвітлюються у 
працях економістів, менеджерів, маркетологів, фі
лософів. Наприклад, О. Борисова, досліджуючи те
нденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 
Україні, звертає увагу на таку характерну рису про
цесу глобалізації в галузі, як застосування новітніх 
інформаційних і телекомунікаційних технологій, 
що «сприяють підвищенню ефективності й удоско
наленню роботи компаній, поліпшенню обслугову
вання клієнтів, прискоренню всіх оперативних про
цедур, створенню нових маркетингових методик і 
розподільних каналів». Науковець стверджує, що 
ознаками менеджменту сучасних кращих ресторан
них компаній світу є: клієнг-орієнтований підхід; 
диверсифікованість бізнесу; активізація людського 
фактора; використання сучасних інтегрованих ін
формаційних маркетингових технологій; розвиток 
партнерських зв’язків, у т. ч. через нові організа
ційні форми управління (глобальні об’єднання, 
стратегічні альянси, консорціуми, що забезпечують 
доступ до дешевих ресурсів і відомих ринків збуту; 
домінування адаптивних структур управління; сис
темна робота зі створення й підтримки мікрокуль- 
тури) [2, с. 333]. Очевидно, що такі менеджерські 
тенденції мають відображатися як в навчальних 
планах і програмах навчання майбутніх фахівців 
ресторанного обслуговування, так і в методиках і 
технологіях професійної підготовки. На переко
нання О. Варипаєва, розвиток індустрії гостинності 
мотивується зростанням конкуренції в усіх галузях 
економіки розвинених країн й зумовлює необхід
ність розв’язання найважливішої проблеми в зазна
ченій сфері діяльності -  залучення клієнтів і ство
рення найвищого рівня пропонованого сервісу. 
Саме поняття «індустрія гостинності» повною мі
рою відображає природу діяльності в забезпеченні

сервісу, адже «індустрія гостинності асоціюється у 
споживачів із дружелюбністю, щедрістю, увагою 
по відношенню до гостей» [3, с. 264]. Таким чином, 
індустрія гостинності передбачає особистісно-цін- 
нісне відношення майбутніх майстрів ресторанного 
обслуговування до здійснення професійної діяль
ності, що має відображатись окремими компонен
тами професійної компетентності майбутніх фахів
ців цієї галузі -  ключовими компетентностями.

У наукових працях Ю. Стадницького, О. Дзяна 
та Т. Коропецької окреслено, що при формуванні 
професійної компетентності персоналу готельно- 
ресторанного господарства мають місце такі недо
ліки, як: фрагментарність та безсистемність знань; 
низький рівень сформованості вмінь у розв’язанні 
професійних завдань у реальних умовах праці; від
сутність чітких уявлень про коло питань, проблем і 
завдань, що їх фахівець повинен виконувати в реа
льних умовах праці; низький рівень сформованості 
здатності до розпізнавання власних і чужих відчут
тів та настроїв, забезпечення особистісної емоцій
ної рівноваги; неусвідомлене сприйняття проблем і 
потреб споживача; нездатність аналізувати й про
гнозувати емоційні настрої споживача за умови ці
лісного сприйняття його потреб та проблем; не во
лодіння засобами маніпуляції у спілкуванні [13, с. 
229].

У контексті наукового вирішення завдань 
щодо формування ключових компетентностей май
бутніх фахівців індустрії гостинності зазначаємо, 
що сучасні випускники закладів професійної (про
фесійно-технічної) освіти мають труднощі у профе
сійній адаптації та соціалізації, що пояснюється не
достатньою сформованістю в них умінь працювати 
в команді, діяти в нестандартних ситуаціях, прий
мати відповідальні рішення; володіти навичками 
самоменеджменту, ділової комунікативності, ро
боти з різними джерелами інформації тощо [5, с. 4].

На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду формування професійної культури фахівців 
сфери ресторанного господарства Ю. Безрученков 
констатує, що випускник володіє ґрунтовною ба
зою загальнотеоретичних знань із професії, наяв
ність яких у фахівця при працевлаштуванні вітають 
усі роботодавці. Однак ділові й особистісні якості, 
такі, як: здатність до навчання, цілеспрямованість і 
психологічна сумісність із колективом, глибоке 
знання культури, традицій інших спільнот, толера
нтність до культури клієнтів, спрямованість на їхні 
інтереси та потреби, щира прихильність до гостей -  
сформовані у молодих фахівців не повною мірою, 
тому говорити про наявність високого рівня профе
сійної культури неможливо [1, с. ЗО].

На основі аналізу наукових джерел узагальню
ємо, що питання формування ключових компетент
ностей (м’яких навичок) у майбутніх фахівців інду
стрії гостинності є актуальним на часі, оскільки су
часні вимоги ресторанного ринку праці до рівня 
професійної компетентності майбутнього персо
налу визначаються не стільки показниками знань, 
скільки у форматі володіння способами їх практич
ного застосування в конкретній професійній діяль
ності.
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У контексті вирішення завдань щодо вдоскона

лення професійної підготовки майбутніх майстрів 
ресторанного обслуговування, підготовлено карту 
оцінювання рівнів сформованості професійної ком
петентності, в якій представлені й такі показники, 
які характеризують зміст ключових компетентнос
тей (інтерес до майбутньої професійної діяльності; 
стійкі мотиви до опанування професією; здатність 
встановлювати комунікативні відносини з оточую
чими; відчувати психологічний стан співрозмов
ника; прагнення опанувати новими, додатковими 
знаннями, інноваційними технологіями; знання 
професійної етики та етикету; толерантність та вві
чливість по відношенню до відвідувачів, повага до

різноманітності культурного самовираження; ініці
ативність; готовність до відповідальних дій та 
прийняття самостійних рішень у виробничих ситу
аціях; уміння працювати в команді; здатність керу
вати емоціями; володіння навичками професійної 
мобільності; усвідомлення необхідності навчатися 
впродовж життя; здатність розвивати свої особисті 
якості та професійні навички для досягнення 
кар’єрного зростання; здатність до систематичного 
професійного вдосконалення і саморозвитку тощо). 
На рис. 1 проілюстровано загальний результат са- 
мооцінювання майбутніми майстрами ресторан
ного обслуговування рівнів сформованості ключо
вих компетентностей.
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Рис. 1. Результат самооцінювання майбутніми майстрами ресторанного обслуговування рівнів сформо
ваності ключових компетентностей

Ґрунтуючись на представлених результатах, 
очевидним є те, що у сформованості ключових ком
петентностей майбутніх кваліфікованих робітників 
переважають достатній та високий рівні (відпо
відно 44,8% та 26,5%). Однак варто зазначити, що 
до змісту опитувальника самооцінювання було 
включено ті ключові компетентності, які відповіда
ють вимогам стандарту (професійної (професійно- 
технічної) освіти [14].

Актуальність розвитку необхідних додаткових 
«м’яких навичок» у здобувачів професійної освіти 
посилюється результатами опитування роботодав
ців, представленими Інститутом професійних ква
ліфікацій. Аналіз результатів опитування роботода
вців засвідчує, що вони позитивно поставилися до 
необхідності наявності «м’яких навичок», вважа
ючи, що 70% їх, запропонованих до опитування, є 
критично важливими для ефективного працевлаш
тування працівників і виконання професійних 
обов’язків. До таких, «м’яких навичок» відно
сяться: здатність ефективно управляти часом; висо
кий рівень самоорганізації; управління емоціями; 
здатність до саморозвитку; здатність вирішувати 
конфліктні ситуації; здатність до ефективних кому
нікацій; робота в команді, креативність, здатність 
до «ре-інжинірингу» тощо [1].

Спираючись на результати анкетування робо
тодавців щодо виявлення необхідних для ефектив
ного працевлаштування професійних і «м’яких на
вичок» та враховуючи те, що у змісті стандарту

професійної (професійно-технічної) освіти із про
фесії «Майстер ресторанного обслуговування» 
представлено не всі актуальні «м’які навички», -  
виникає необхідність доповнення навчальних про
грам підготовки фахівців для індустрії гостинності 
такими ключовими компетентностями: здатність 
ефективно управляти часом; високий рівень самоо
рганізації; здатність до ефективних комунікацій; 
креативність, здатність до «ре-інжинірингу» (гото
вність робити звичні речі в новий спосіб); здатність 
застосовувати базові комп’ютерні знання; здатність 
підтримувати спортивну форму; вміння перекону
вати та ін.

Сьогодні заклади професійної та фахової пе
редвищої освіти поступово переходять до цілеспря
мованої професійної підготовки майбутніх кваліфі
кованих робітників з урахуванням вимог високоте- 
хнологічного виробництва; до їх консультування з 
побудови професійної кар'єри; до розвитку здібно
стей працювати, перенавчатися і самовдосконалю
ватися відповідно до потреб сучасного світу праці. 
Йдеться про значущість формування в них так зва
них «м'яких навичок», появу яких складно відсте- 
жити, перевірити, наочно продемонструвати, а 
саме: управління часом, ефективна взаємодія в ко
манді, адаптивність і гнучкість, самоорганізація, 
ініціативність, підприємливість, критичне мис
лення, оцінювання й аналіз інформації тощо. Ці на
вички застосовуються в широкому контексті про
фесійної діяльності, що відображає технологічні
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трансформації, зокрема: креативність, співробітни
цтво, відповідальність, здатність долати труднощі 
особистісного та соціального характеру, стресо- 
стійкість, збереження здоров’я. До «м’яких» відно
сяться також навички забезпечення сталого розви
тку суспільства -  ресурсо- та енергоефективність, 
збереження і захист довкілля, толерантність та ін. 
[11, с. 17-18].

На основі аналізу переліку і змісту ключових 
компетентностей майбутніх кваліфікованих робіт
ників ресторанної індустрії варто врахувати й ті 
компетентності, які сьогодні визначаються тенден
ціями зближення національних освітніх систем та 
євроінтеграційного розвитку економіки. Зокрема, 
до числа тих ключових компетентностей, які вже 
сьогодні закладені до змісту стандартів професій
ної (професійно-технічної) освіти і розвиваються у 
процесі професійної підготовки майбутніх кваліфі
кованих робітників індустрії гостинності, необхі
дно включити й такі: здатність спілкуватися рідною 
(у разі відмінності від державної) та іноземними 
мовами; компетентності в галузі техніки і техноло
гій; інноваційність; екологічна компетентність; ін- 
формаційно-комунікаційна компетентність; нав
чання впродовж життя; громадянські та соціальні 
компетентності, культурна компетентність; підпри
ємливість та фінансова грамотність [4, с. 64].

Висновки та перспективи досліджень.
Навчальні заклади як пріоритет мають навчити 

здобувачів освіти самостійно вчитися та усвідом
лювати цінність ключових компетентностей в осо
бистісному розвитку. Це спрятиме професійному 
становленню особистості кваліфікованого фахівця 
як повноправного автора власного життя; його са- 
мореалізації; підвищенню рівня готовності до 
прийняття стратегічних рішень і відповідальності 
за їх вирішення. Реалізація цих завдань спрятиме 
прискореному оволодінню майбутніми фахівцями 
новими знаннями й навичками, що дадуть їм змогу, 
з одного боку, застосовувати високоефективні ви
робничі технології, а з іншого -  виявляти емпатію, 
емоційний інтелект, підприємницькі компетенції, 
особистісну стійкість, що, в кінцевому підсумку, 
забезпечить ефективне функціонування в інформа
ційному суспільстві з урахуванням сучасних циві- 
лізаційних трансформаційних процесів [11, с. 18].

У змісті стандартів професійної (професійно- 
технічної освіти), розроблених на основі технологій 
модульно-компетентнісного підходу, ключові ком
петентності набуваються впродовж усього терміну 
навчання поза робочим навчальним планом, а отже, 
вони не повністю відображені в стандарті як ре
зультати навчання, а їх зміст частково співвідно
ситься із загальнопрофесійними компетентнос
тями. Означене зумовлює перспективи наступних 
досліджень щодо включення ключових компетент
ностей («м’яких навичок») до змісту загальнопро- 
фесійного блоку навчального плану, обгрунтування 
їх доцільності у структурі навчальних елементів та 
узгодження з потребами індустрії гостинності.
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