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У статті обґрунтовано актуальність використання інтерактивних методів навчання для 
розвитку комунікативної компетентності майбутніх працівників готельно-ресторанного бізне-
су, описані особливості використання інтерактивних методів у навчальному процесі. Викладені 
особливості інтерактивних методів та складові комунікативної компетентності майбутніх 
працівників готельно-ресторанного бізнесу, які необхідно розвивати. Накреслено перспективи 
подальших досліджень психологічних особливостей розвитку комунікативної компетентності 
майбутніх працівників готельно-ресторанного бізнесу.
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В статье обоснована актуальность использования интерактивных методов обучения для 
развития коммуникативной компетентности будущих работников отельно-ресторанного 
бизнеса, описаны особенности использования интерактивных методов в учебном процес-
се. Изложены особенности интерактивных методов и составные коммуникативной компе-
тентности будущих работников отельно-ресторанного бизнеса, которые необходимо разви-
вать. Начерчены перспективы дальнейших исследований психологических особенностей разви-
тия коммуникативной компетентности будущих работников отельно-ресторанного бизнеса.

 Ключевые слова: компетентность, компетенция, коммуникативная компетентность, 
интерактивные методы обучения, социально-психологический тренинг, кейс-метод.
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The article under review substantiates the topicality of interactive teaching methods implementation 
aimed at hotel and restaurant business future specialists communicative competence development. 
Thus, it describes the peculiarities of such methods application in the teaching process. The article 
stresses upon the necessity of development of the interactive methods and the communicative 
competence components of future hotel and restaurant business future specialists. Moreover, it discloses 
the perspectives of further researches as regards psychological peculiarities of hotel and restaurant 
business future specialists communicative competence development. 
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