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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
Анотація. У статті проаналізовано структуру професійної діяльності фахівців з харчових технологій, виділено різноманітні підходи до вивчення її компонентів. Відзначено, що проблема вдосконалення професійної
підготовки спеціалістів для різних галузей народного господарства з кожним роком набуває все більшої актуальності. Обґрунтовано теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців з харчових технологій за умови
реалізації дуальної форми здобуття освіти. До особливостей такої підготовки віднесено: системність та послідовність, тісний зв'язок теоретичної та професійно-практичної складової навчання, відтворення виробничих
процесів, соціального змісту професії, адаптація випускників закладів освіти до першого робочого місця, оптимальне співвідношення навчальних методів, прийомів, технологій для вирішення навчальних та виробничих
завдань. Визначено, що професійна діяльність фахівців з харчових технологій вимагає наявності спеціальних
знань, вмінь, навичок, ціннісних орієнтацій, мотивацій, психологічної готовності до виконання виробничих
дій. Серед структурних компонентів такої діяльності виокремлено стратегічні цілі, функції та завдання, для
реалізації яких випускникові необхідно мати сформовані на належному рівні професійні компетенції. Вони
відображають зміст і характер діяльності та слугують орієнтиром для реалізації дуального освітнього процесу. Зміст типових завдань професійної діяльності та її функції обумовлені особливостями виробничої галузі
(підгалузі), характером економічної діяльності суб’єкта господарювання. У структурі професійної діяльності
також визначено різноманітні соціальні, психологічні та професійні аспекти.
Ключові слова: вища освіта, якість освіти, дуальна освіта, освітній процес, учасники дуальної освіти,
держава, підприємство, роботодавець, майбутній фахівець.
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THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF FOOD TECHNOLOGY SPECIALISTS IN THE DUAL FORM OF EDUCATION
Summary. The article analyzes the structure of professional activity of food technology specialists and it highlights
various approaches to the study of its components. It is noted that the problem of improving the training of specialists for various sectors of the economy is becoming more relevant every year. Among the ways which improve the
quality of the educational process is the introduction of a dual form of education. Theoretical aspects of professional
training of food technology specialists under the condition of realization of the dual form of education are substantiated. Among the features of such training, we can name systematic nature and consistency, the close connection
of theoretical, professional, and practical components of training, reproduction of manufacturing processes, social
content of the profession, adaptation of graduates to the entry-level position, the optimal ratio of teaching methods,
techniques, technologies in order to solve educational and production tasks. It is determined that the professional
activity of a food technology specialist requires special knowledge, skills, abilities, system of values, motivation,
psychological readiness to perform production functions. It is important to create the personal and professional
qualities of food technology professionals, their professional culture. The model of professional activity of a specialist is considered as an integrative concept that includes such structural elements as «activity» and «occupational
activity». Among the structural components of the professional activity of the specialist, we identify strategic goals,
functions, and objectives, for the implementation of which the graduate must have the appropriate level of professional competencies. They reflect the content and kind of activities and serve as a guide for the implementation of
the dual educational process. The content of typical tasks of professional activity and its functions is determined by
the special aspects of the production industry (subsector), the nature of the economic activity of the business entity.
Various social, psychological, and professional aspects are also noted in the structure of professional activity.
Keywords: higher education, quality of education, educational process, dual education participants, state,
enterprise, employer, future specialist.

остановка проблеми. В умовах модерП
нізації вітчизняної системи освіти, її інтеграції у світовий освітній простір змінюються
завдання та структура професійної підготовки
фахівців [3, с. 131–132]. Особливої актуальності
набувають питання підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних виробничих
кадрів, посилення практичної спрямованості
навчального процесу. Реалізація означених завдання пов’язана з впровадженням дуальної
форми здобуття освіти, що забезпечує інтеграцію освіти, виробництва, ринку праці, виступає
© Кравченко О.Л., 2021

механізмом підвищення якості надання освітніх
послуг, забезпечує опанування студентами професійно важливих вмінь та навичок, забезпечує
адаптацію випускників навчальних закладів до
реалій виробничого середовища [17, с. 62–64].
Варто погодитись з думкою науковців С. Артюха та А. Ашерова, які вважають, що студенти повинні одержати під час навчання не тільки необхідні
вміння чи навички, але й навчитись використовувати їх при виконанні виробничих дій [2, с. 35–39].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У контексті даної статті інтерес представляють

роботи В. Зінченко [9], О. Файер [20], І. Сабатовської та Л. Кайдалової [16], в яких розглядаються ознаки та особливості професійної діяльності
фахівців різних профілів. Характеристика структура професійної діяльності фахівців та її складових досліджена В. Ковальчук [11], Г. Гайдук
[6], О. Столяренко [19] та ін.
Проблема визначення вимог до структури професійної діяльності фахівців та її складових знайшла відображення у наукових працях О. Грохольської та Н. Никандрова [8], Г. Слозанської [18], ін.
Доцільність впровадження та реалізації дуальної форми здобуття освіти та її відображення
у структурі професійної діяльності фахівців обґрунтовано І. Андрейцевим [1], В. Вем’яном [5],
В. Тер-Ованес’яном [5], О. Кравченко, Р. Никифоровим та Т. Старовою [22], ін.
Питання інтеграції освіти, науки, бізнесу розглядаються у дослідженнях вчених Л. Овсиенко,
И. Зиминой, Е. Есениной [13] та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз публікацій вітчизняних й зарубіжних науковців й дослідників
свідчить про те, що структура професійної діяльності фахівців з харчових технологій за дуальної
форми здобуття освіти досліджена недостатньо
в теоретичному та практичному аспектах.
Мета статті полягає у проведенні аналізу
структури та особливостей професійної діяльності фахівців з харчових технологій за дуальною
формою здобуття освіти.
Виклад основного матеріалу. Проблема
професійного становлення молодих фахівців,
їх готовності до виконання виробничих дій посідає важливе місце у сучасній науковій думці.
Дослідник В. Биков відзначає, що підготовка
сучасного фахівця має задовольняти потребам
держави та ринку праці у розвитку робочої сили
[4, с. 59–80]. Суголосною цьому є думка вчених
С. Немченка, О. Голіка та О. Лебідь, які вважають, що реалізація основних освітніх завдань
відповідає процесам розвитку та модернізації
суспільства [12, с. 34]. Це стосується й вимог до
якості підготовки фахівців.
Харчова промисловість належить до системоутворюючих й стратегічно важливих галузей вітчизняної промисловості, провідних елементів економіки.
Її розвиток залежить не лише від розробки, впровадження, сертифікації сучасних виробничих технологій, але й від якості праці й конкурентоспроможності фахівців підприємств харчової галузі, підготовка
яких здійснюється закладами вищої освіти України, їх затребуваності на ринку праці [21, с. 13–14].
Серед основних завдань підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості варто відзначити
формування високого рівня їх професійної компетентності, адаптацію до умов й реалій виробничого
середовища, розвиток професійно значущих якостей особистості [14, с. 103–104]. Одним з напрямів
поліпшення професійної підготовки майбутніх фахівців з харчових технологій вважаємо впровадження дуальної форми здобуття освіти. Її реалізація
передбачає інтеграцію теоретичної та практичної
складової освітнього процесу, максимальне наближення навчання до виробничих реалій, ознайомлення студентів з сучасними технологіями [7]. За
таких умов особливого значення та якісного переосмислення потребують змісту підготовки майбутніх
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фахівців з харчових технологій, оновлення моделей
та структури їх професійної діяльності.
У рекомендаціях міжнародного семінару
«A Framework for Qualifications of the EHEA»
наголошується, що зміст підготовки здобувачів
освіти повинен відображати специфіку їх майбутньої професійної діяльності [22, с. 88–89].
Вважаємо, що саме намагання наукового співтовариства Європи сформулювати уніфіковані
вимоги до змісту професійної підготовки та оцінювання професійної компетентності майбутніх
фахівців актуалізували інтеграційні процеси
освітнього та виробничого середовища, розвиток
дуальної форми здобуття освіти. Актуальності
та важливості набувають питання підготовки
фахівців з харчових технологій, адаптованих до
виконання виробничих дій та завдань, змісту їх
функціональних обов’язків [1].
Проаналізуємо структуру та особливостей
професійної діяльності фахівців з харчових технологій за дуальною формою здобуття освіти.
У сучасній науковій літературі «професійна діяльності фахівця» визначається як комплексне
поняття, що інтегрує такі складові як «діяльність» та «професійна діяльність», надає можливість уточнити їх сутнісні характеристики.
Дефініція «діяльність» визначається як взаємодія людини з навколишнім світом, що забезпечує перетворенню дійсності та задоволення потреб особистості [16, с. 15]; специфічний спосіб
перетворення людиною природи, самого себе
[20, с. 126–127]. Поняття «діяльність» також розглядається науковцями у психологічному, соціологічному та філософському аспектах.
Серед різних видів діяльності особливе місце
займає «професійна», адже саме вона є складовою кожного виду діяльності. «Професійна діяльність» забезпечує активність та соціалізацію
суб’єкта, розвиток його особистості, надає можливість задовольнити індивідуальні потреби,
розкриває мотиви, стимули [18, с. 241]. Цей вид
діяльності також вирізняється від інших рядом
особливостей, серед яких варто відзначити:
– чітке розуміння мети, основних завдань
та очікуваних результатів професійної діяльності;
– формування системи професійних компетенцій фахівців;
– свідомий вибір шляхів виконання виробничих завдань, досягнення результатів;
– регламентований та визначальних характер
взаємовідносин та моделей поведінки у колективі;
– готовність індивіда до виконання професійних функцій [18, с. 241–243].
Зміст професійної діяльності визначають сукупність виробничий дій та операцій, що виконують працівники, спілкування та комунікації, особистісний розвиток, загальні результати праці.
Структура професійної діяльності фахівця
з харчових технологій є складною, багатокомпонентною системою, що складається із сукупності взаємопов’язаних між собою елементів. Саме
вони конкретизують цілі, завдання, потреби діяльності та забезпечують досягнення високих результатів праці, успішне виконання виробничих
функцій [20, с. 126–127].
Аналіз наукових підходів до розуміння структури професійної діяльності фахівця та змісту
цієї діяльності дозволяють виокремити різні
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точки зору сучасних науковців. Зокрема, увага
акцентується на особливостях професійної діяльності фахівців певної галузі чи профілю, моделюванні дидактичних складових їх професійної
підготовки, визначенні характеристик та особливостей цієї діяльності, дієвих чинників формування професійної компетентності [9, с. 72;
16, с. 80–87]. Так, структура професійної діяльності фахівця за О. Пономарьовим передбачає
виокремлення виробничої та соціальної складових. Виробничу науковець поєднує з виконанням
великої кількості посадових обов’язків, вирішенням виробничих завдань. Соціальну пов’язує
з вирішенням конфліктних ситуацій та проблем,
комунікацією, виконанням складних виробничих завдань. Кожна з визначених складових від-

повідає класам типовим завданням діяльності:
діагностичним (характеризують фактичний стан
виробничого процесу чи об’єкту); стереотипним
(виконуються відповідно до заданого алгоритму);
евристичним (передбачають складні алгоритми
дії та самостійне конструювання фахівцем виробничих завдань з подальшим їх розв’язанням)
[15, с. 9–10]. Для реалізації кожного з означених
завдань фахівцеві необхідні сформовані вміння,
навички та здатності, що відповідають специфіці
професійної діяльності фахівця та характеризуються певним рівнем сформованості компетентностей [15, с. 12–15]. До основних видів умінь
О. Пономарьов відносить:
– предметно-практичні (застосовуються для
зміни форми чи стану об’єктів);

Підготовка фахівців за
дуальною формою
здобуття освіти

Особливості галузі
народного
господарства

Професійна діяльність фахівця
з харчових технологій

Специфіка
професійної
діяльності

Мотиви, стимули, значення
професійної діяльності
Цілі й типові завдання (стереотипні,
діагностичні, евристичні)
Уявлення про результати професійної
діяльності, вирішення виробничих проблем

Основні функції професійної діяльності
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Засоби комунікації та спілкування

Система спеціалізованих знань, практичних
вмінь та навичок, необхідних для розв’язання
виробничих проблем та завдань

Особливості виробничих процесів, засоби,
способи, умови, предмети праці,

Професійна
компетентність
фахівця

Особистіснопрофесійні якості
фахівця

Професійна
свідомість,
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Рис. 1. Структура професійної діяльності фахівця з харчових технологій
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– предметно-розумові (спрямовані на аналіз,
порівняння, диференціацію, узагальнення умовних чи розумових образів);
– знаково-розумові (застосування знакових
систем, розумові операції із символами, знаками);
– знаково-практичні (дії із знаками чи символами як моделями певних явищ; складання
креслень, ескізів, отримання та обробка інформації з певних пристроїв) [15, с. 12–13] .
Погоджуючись з думкою О. Пономарьова, вважаємо типові завдання, виробничі функції, вміння,
навички важливими складовими структури професійної діяльності фахівців з харчових технологій.
У структурі професійної діяльності фахівця
науковці О. Грохольська та Н. Никандров визначають: мету, завдання, мотиви, інформацію та її
відповідність знанням фахівців й реаліям виробництва, засоби комунікації, рівень підготовки колективу та окремих фахівців до виконання виробничих
дій, організаційну складову, функції працівників
та умови для їх реалізації, функціональні елементи
[8, с. 19]. Останні класифікуються на гностичні (оволодіння сучасними харчовими технологіями, оцінка
трудових відносин, розподіл та виконання виробничих завдань, вирішення проблем й технологічних
завдань приготування страв), прогностичні (планування діяльності, передбачення її результатів), конструктивні (досягнення професійних цілей, системність у виконанні виробничих завдань, злагоджена
взаємодія всіх учасників виробничого процесу),
проектувальні (розуміння фахівцями цілісності технологічного процесу, кінцевої мети та результатів
власної діяльності, узгодженість та поетапність виконання виробничих дій, процесів) організаторські
(налагодження взаємодії та корегування діяльності всіх працівників різних ланок), діагностичні
(забезпечення постійного оновлення асортименту
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продукції, обладнання налагодження й регулювання нових технологій виробництва), інформаційноаналітичні (пошук нової інформації), контролюючі
(саморозвиток, самовдосконалення, підвищення
кваліфікації працівників, використання творчого
підходу, креативність). Професійна діяльність фахівця з харчових технологій також характеризується сукупністю когнітивних, мотиваційних, операторних компонентів, усвідомленням соціальної
значущості та необхідності результатів цієї діяльності [15, с. 11–13].
Вважаємо, що результативність професійної
діяльності фахівців з харчових технологій залежить від сформованості програмних компетенцій,
професійно-важливих цінностей й особистіснопрофесійних якостей працівника спеціальної підготовки до виконання певних трудових операцій,
дій, використання знарядь й предметів праці.
Висновки та пропозиції. Результати здійсненого аналізу дають підстави стверджувати, що
структура професійної діяльності фахівця з харчових технологій є важливою складовою побудови
моделі його професійної діяльності. Всі змістовні
елементи у структурі професійної діяльності фахівця з харчових технологій взаємопов’язані між
собою. У своїй цілісності та єдності вони забезпечують виконання фахівцем важливих функцій
трудової діяльності, спрямовані на реалізацію
професійного, особистісного й творчого потенціалу
робітника, його відповідність умовам ринку праці.
Модернізація та оновлення вимог до особистісних
та професійних характеристик фахівця з харчових
технологій, рівня оволодіння ним комплексом спеціалізованих знань, вмінь навичок призводять до
змін у змісті вищої освіти. Зокрема, одним з пріоритетних напрямів розвитку освітнього середовища стає дуальна форма здобуття освіти [6, с. 73–74].
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