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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ВИЩИХ 

ПРОФЕСІЙНИХ УЧИЛИЩ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
 

Актуальність проблеми формування професійної культури  майбутніх фахівців зумов-

лена наявністю потреби суспільства у  висококультурних кадрах, інноваційні вимоги до су-

часного фахівця вимагають перегляду організації, змісту, методик і технологій професійної 

освіти у вищих професійних училищах.  

У науково-педагогічній літературі відображена низка питань щодо формування загальної 

та професійної культури фахівця (Г. Балл, І. Зязюн, С. Гончаренко, Г. Васянович, Г. Дегтярьова, 

О. Музальов, Л. Руденко), професійної культури як інтегративного чинника фахової підготовки і 

виховання учнів професійно-технічних навчальних закладах (О. Траверсе), професійної культу-

ри учнів професійно-технічних навчальних закладів (В. Орлов) та ін.  

Аналіз цих робіт, а також стан практики показують, що залишаються нерозв’язаними супе-

речності між соціальними вимогами до професійної культури робітника і реальним її рівнем у ви-

пускників вищих професійних училищ; необхідністю передачі молоді емоційно-ціннісного досві-

ду та недостатньою мотивацією учнів вищих професійних училищ до сприйняття професійної ку-

льтури внаслідок перевантаження учнів споживацькими принципами порівняно з творчими уста-

новками відносно життя і культури; інтегративним характером професійної культури та фрагмен-

тарністю її формування у навчально-виховному процесі вищих професійних училищах; об'єктив-

ною необхідністю формування професійної культури фахівців сфери обслуговування і недостат-

ньою підготовленістю викладачів до цієї діяльності; потребами та реальним рівнем науково-

методичного забезпечення формування професійної культури майбутніх фахівців сфери обслуго-

вування. Виявлені суперечності вимагають зміни підходів до підготовки фахівців сфери обслуго-

вування, нових взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу, обґрунтування педагогічних 

умов формування професійної культури.  

Серед навчальних закладів професійної освіти, які здійснюють підготовку висококва-

ліфікованих фахівців для сфери обслуговування, важливу роль відіграють професійно-

технічні навчальні заклади з багатоступеневим навчанням. Сучасний висококваліфікований 

фахівець має бути не лише спеціалістом у  професійній сфері, а й високоморальною, духов-

ною, культурною людиною.  

Виходячи зі специфіки професійної діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування, ми 

обрали підходи, які відповідають педагогічним умовам, етапам та компонентам формування профе-

сійної культури, а саме: гуманістичний та організаційний підходи – для цілепокладання, підготовки та 

забезпечення формування професійної культури учнів ВПУ, де основою формування професійної ку-

льтури учнів є діяльність викладачів та інженерно-педагогічних працівників, яка грунтується на сфор-

мованості і єдності професійно-педагогічної та культурологічної підготовки; особистісний та аксіоло-

гічний підходи – для роботи з учнями в процесі підготовки їх до сприйняття професійної культури, що 

передбачає орієнтацію на розвиток особистості та забезпечення готовності до сприйняття професійних 

цінностей та культурологічних основ професії; компетентнісний та культурологічний підходи – для 

гармонізації професійної та культурологічної складових підготовки на основі ціннісного ставлення 

особистості і підготовки до розвитку професійних компетенцій майбутнього фахівця. 

Особливостями формування культури в сучасний період є  свого роду боротьба з се-

редовищем, оскільки те, що відбувається у навчальному закладі і поза ним, це два різні, час-

то антагонічні  світи, в яких існують учні. Очевидно, що за цих умов не так важливо форма-

льно «сформувати культуру», як узгодити ці світи з повільним, але наполегливим перетяган-

ня до доброго, цінного. 
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Перш за все, значний антикультурний вплив мають засоби масової інформації. Оскі-

льки ні педагоги, ні навчальні заклади практично не можуть впливати на програми телеба-

чення чи зміст журналів, то вони повинні спрямувати свої зусилля на зміну ставлення учнів 

до них. Тут доцільно використати ефект пересичення інформацією, яка стосується низькоп-

робних бойовиків, сексуальних сцен, пропаганди криміналу тощо. Тут величезну роль відіг-

рає випередження подій. Нині молодь шукає (часто підсвідомо) альтернативу, які доцільно 

їм запропонувати в системі формування справжньої культури: спочатку шляхом критичного 

аналізу, зокрема на матеріалі сфери обслуговування. Зауважимо, що дуже важливим є про-

блема відсутності запиту з боку багатьох учнів щодо формування культури. Тому важливою 

передумовою формування професійної культури є саме сформувати в учнів запит, зацікав-

лення, бажання сприймати відомості та засвоювати уміння. Не менш важливим є і реальна 

оцінка контингенту вищих професійних училищ у цьому контексті.  

Сучасна практика свідчить, що культурний досвід учнів складається з багатьох, часто 

суперечливих, нашарувань, серед яких переважає видовищний синтез мистецтв, що сформува-

вся в розвинену індустрію реклами, естради, телебачення, комп’ютерних технологій. Більшу 

довіру в учнів сьогодні викликає візуальний образ, ніж літературний; учні відвикають від ху-

дожньо-естетичного коду слова. учням важко відділити мистецтво від його неякісної імітації.  

Ми вважаємо необхідним розгляд процесу заздалегідь запланованого формування профе-

сійної культури у вищих професійних училищах як альтернативного  процесу до стихійних проце-

сів формування культури сучасними чинниками (засоби масової інформації, негативні приклади з 

галузі, фальшиві уявлення побутового характеру, сім’я, формальний підхід до формування куль-

тури у ВПУ тощо). У сучасних умовах важливо не стільки формувати професійну культуру (кла-

сичні основи відомі давно і всім), скільки виправляти і коригувати стихійно сформовані в учнів 

неправильні, антикультурні уявлення та установки. Для цього необхідна педагогічна підтримка 

виявленого позитиву. Доцільно перенести акценти з культури зовнішньої етикету (хоч вони теж 

потрібні як необхідна умова) на внутрішню, яка дійсно формує культуру особистості  (для цього 

формальні знання та навички повинні перерости у переконання та потреби особистості). Важливо 

також чітко усвідомити, що теоретично неможливо сформувати професійну культуру у всіх учнів 

однаково, тому доцільно передбачити елементарний, нормальний та високий рівні. 

Аналіз готовності учнів сприйняти культуру, що офіційно формується у вищих про-

фесійних училищах показує нагальну необхідність підготовки до такого сприйняття, оперу-

ючи чинниками, на які можна впливати. І після цього буде успішним формування професій-

ної культури учнів, для якого можна вибрати відпрацьовані класичні схеми. Тому ключовим 

моментом нашого дослідження є те, що вперше у формуванні професійної культури учнів 

вищих професійних училищ сфери обслуговування робиться акцент саме на урахуванні гото-

вності учнів до сприйняття культури.  

На сучасному етапі важливим є подолання негативного ставлення учнів до культури і 

пропедевтична мотивація (для появи запиту в учнів) як формування готовності учнів сприйняти 

культуру, іншими словами формувати в першу чергу відношення до професійної культури. Про-

педевтичну мотивацію сприйняття професійної культури поділяємо за чинниками впливу на  

прагматичні та моральні, причому прагматичні доволі сильні, а моральні відносно слабкі і саме 

їх треба посилювати. Професійна культура працівника сфери обслуговування передбачає наяв-

ність у нього здатності до моральної творчості, володіння професійними знаннями, уміннями й 

навичками, серед яких значне місце займають навички культурного спілкування, адекватного 

донесення інформації, естетизація процесу надання обслуговуванняи.  

Для ефективного формування професійно-культорологічного компонента є зміна ста-

влення до культурологічного компонента професії і в учнів, і в педагогів. Доцільно ліквіду-

вати беззмістовні втрати часу на так звані позаурочні заходи, що носять формальний харак-
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тер, та ввести цілеспрямовані курси, позаурочні захити, які виходять від учнів і сприяють 

глибшому усвідомленню ними необхідності в оволодінні спеціальними знаннями та профе-

сійною культурою, в активному прагненні до такого оволодіння. 

Найважливішою передумовою формування професійної культури можуть стати на-

вчальні дисципліни, що мають культурологічну спрямованість. Програми таких курсів мають 

у центрі проблему вивчення історії і теорії розвитку культур як єдиного процесу, що розви-

вається, містять у собі знання з таких наук, як культурологія, філософія, етика, психологія, 

педагогіка, людинознавство, естетика, релігієзнавство. У першу чергу доцільно забезпечити 

психологічні передумови формування професійно-культурологічного компонента. В кон-

тексті підготовки фахівця сфери обслуговування важливу роль займає уміння уникати конф-

ліктів та правильно знаходити шляхи виходу з нього.  

Гуманітарні предмети у системі професійно-технічної освіти посідають значне місце, 

а їх роль у процесі формування особистості визначається передусім тим впливом, який вони 

мають на цей процес. Художня література є засобом збереження і розвитку цивілізації, на її 

основі формуються загальнолюдські та професійні цінності майбутнього фахівця. На жаль на 

сьогодні знизився інтерес молоді до літератури. Сучасне покоління, захоплене інформацій-

ним потоком, не знаходить часу для ознайомлення з шедеврами вітчизняної і світової літера-

тури. Одним з небагатьох шляхів є освоєння обов’язкової загальноосвітньої програми, однак, 

якщо у середній школі література є одним з провідних навчальних предметів, то у професій-

них закладах її освітній рейтинг значно знижується.  

Нами розроблений факультативний спецкурс “Формування професійної культури фа-

хівця сфери обслуговування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін”. Предметом  ви-

вчення цього курсу є формування професійної культури учнів на основі вивчення гуманітар-

них дисциплін, таких як  зарубіжна, українська літератури, українська мова, історія, соціоло-

гія, право, філософія, ділова українська мова, мистецтво ділового спілкування, релігієзнавст-

во, культурологія, психологія спілкування та етика ділових відносин у сфері побуту. 

Особливістю спецкурсу є його наскрізний характер. Навчальна програма розрахована 

на чотири курси навчання учнів у вищих професійних училищах. Спецкурс спирається на І 

курсі на знання з предметів: українська мова та література, зарубіжна література, історія 

України, всесвітня історія, географія; на ІІ курсі: ділова українська мова, соціологія, політо-

логія, культурологія, релігієзнавство, на ІІІ курсі: іноземна мова, основи правознавства, фі-

лософія. На ІУ курсі під час переддипломної практики систематизуються одержані знання та 

проводяться практичні заняття.  

Використовуючи виявлені нами ефекти «пересичення», які подають засоби масової 

інформації  та бульварне середовище,  перш за все формується в учнів уміння критичного 

аналізу культурологічного середовища (особливо професійного середовища). На цій основі 

з’являється в учнів запит і інтерес до питань професійної культури, що дає можливість далі 

розвивати мотивацію формування культури в учнів вищих професійних училищ. Для фахівці 

сфери обслуговування їх професійна і  загальна культура зв’язані тісніше, ніж  інших фахів-

ців. тому такі важливі умови готовності до сприйняття культури, а також якнайповніше ура-

хування особливостей сучасного навчального та позанавчального середовища та комплекс-

ного впливу усіх чинників 

Таким чином, цілеспрямований процес формування професійної культури сприяє під-

вищенню рівня професійно-культурологічної компетентності майбутніх фахівців сфери об-

слуговування при реалізації таких педагогічних умов: забезпечення готовності викладачів та 

інженерно-педагогічних працівників до формування професійної культури учнів на основі 

інтеграції видів культур у цілісну професійно-культурологічну компетентність учнів вищих 

професійних училищ сфери обслуговування; забезпечення готовності учнів вищих професій-
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них училищ до сприйняття професійної культури; формування професійно-культурологічної 

компетентності учнів вищих професійних училищ на основі виявлених особливостей профе-

сійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування та визначення її культурологіч-

ної складової в контексті соціального та навчального середовища сучасного суспільства.  До 

подальших напрямів дослідження відносимо: виявлення впливу сформованості професійної 

культури фахівця сфери обслуговування на окремі спеціальності та розробки професійно-

культурологічних моделей фахівців сфери обслуговування.  
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