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УДК 378.4.013:005.336.2:664.6
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

К.В. Хвостенко, Н.Ю. Соколова, А.Б. Чабан, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Харчова промисловість, зокрема хлібопекарська галузь, останнім часом 
стикається зі швидкими і постійними змінами, обумовленими сучасними те-
нденціями розвитку ринку та промисловою революцією. У зв'язку зі стрім-
кою діджиталізацією усіх сфер життя, виробничі моделі змінюються завдяки 
використанню «розумних» технологій, таких як робототехніка, штучний ін-
телект, IT технології. Впровадження цих нових бізнес-моделей потребує пе-
реорієнтації щодо вимог до професійних навичок спеціалістів хлібопекарсь-
кої галузі, тощо.

Як результат, все більшого і більшого поширення отримує нова пара-
дигма підготовки фахівців галузі - «навчання протягом усього життя», що 
припускає сумісність кваліфікацій, встановлення відповідності між ступеня-
ми освіти і змістом формальної кваліфікації шляхом визнання дійсності 
знань, навичок і компетенцій за допомогою стандартизованої оцінки. Це до-
зволяє підтримувати працівників, які володіють значним професійним досві-
дом і забезпечувати спрощене визнання результатів їх інформального, тобто 
неорганізованого і структурованого, навчання та підвищення кваліфікації. У 
зв`язку з чим зростає рівень вимог до педагогічної майстерності в діяльності 
викладачів, які займаються підготовкою фахівців хлібопекарської та інших 
галузей харчової промисловості, актуалізується питання оптимізації системи 
їх професійної викладацької підготовки. 

Саме розуміння сучасних викликів формування компетенцій майбут-
нього для фахівців хлібопекарської галузі та впровадження в освітній процес 
відповідних дисциплін дозволить підготувати затребуваних для ринку праці 
спеціалістів.

Згідно досліджень щодо визначення [1,2] компетенцій майбутнього у 
сфері харчової промисловості можна виділити наступні:

- основні цифрові навички;
- використання цифрових комунікаційних засобів;
- моніторингова оцінка;
- критичне мислення;
- адаптивність та постійне навчання;
- обробка та інтерпретація інформації;
- ефективна робота в команді;
- здатність до навчання інших та лідерські якості;
- активне слухання;
- застосування особистого досвіду;
- креативність;

м. Одееесссссаааа
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цією. У зввввввввв'язку зі стттттрррррііммммм-
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альноїї  ккккваліфіікккккаааацццццццціііііії шшшшляяяяяяяяхххооооооооомм визна
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спрощщщщщщеееенннннннннеееееееее вввввввввииииииииизззззззззнаааааааанннннняяяяя рррррееееезззззуууультатів їх
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Самеееее ррррроооооззуміннннннняяяяя сучасних викли

ього дллляяяяяяя ффффффффааааахівцццццііііііввввв хххххххххлллллллллііііііііббооооооопппппппппекарської г
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- навички міжособистісного спілкування і співпереживання;
- прояв ініціативи у прийнятті рішень.
Варто зазначити, що у близькому майбутньому попит на когнітивні на-

вички в основному зміниться з базових на більш високі; зростаюча автомати-
зація машин зменшить кількість завдань, що вимагають базових когнітивних 
навичок (таких як базова обробка даних). Більш високі когнітивні навички, 
такі як творчість, критичне мислення, командна робота, вирішення проблем, 
прийняття рішень, безперервне навчання, стануть дуже важливими. Разом з 
цим в найближчому майбутньому для працівників хлібопекарської галузі 
знадобляться здатність управління в критичних умовах, комплексна обробка 
інформації та абстрагування для отримання спрощеного уявлення ширшої 
картини. Такі навички, як прийняття рішень, критичне мислення і здатність 
самостійно вирішувати проблем будуть вважатися ключовими, особливо для 
операторів виробництва і інженерів-технологів. 

І на останок слід зазначити, що разом зі згаданими вище компетенція-
ми  розвиток «зелених навичок» (green skills) можна вважати ключем у підт-
римання конкурентоспроможності виробників хлібобулочних виробів, які 
орієнтовані на ринок ЄС, на якому спостерігається підвищена увага до еколо-
гічної обізнаності і забезпечення сталості виробничого процесу. 
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