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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із показників соціального 

розвитку країни, стану добробуту населення, критерієм благополуччя громадян є 

рівень розвитку соціального туризму як особливого виду туристичних послуг, 

покликаного забезпечити рівні права та можливості для оздоровлення й відпочинку 

широких верств населення за найнижчими доступними цінами, а також допомогти 

людям з особливими потребами засвоїти ціннісні орієнтації та соціальні норми 

поведінки, перетворити їх на мотиви й діяльнісні принципи соціальної активності. 

Особливо важливим цей сегмент туристичної діяльності є для української держави, 

оскільки, за останніми статистичним даними, близько 3 млн українців мають статус 

людини з інвалідністю; 27% населення (11,3 млн) – пенсіонери; державну соціальну 

допомогу щомісяця отримують 284 тис. малозабезпечених сімей. Відтак, одним із 

пріоритетів туристичної галузі України є розвиток соціального туризму як її 

складової. Цілком природно, що це, у свою чергу, ставить нові завдання перед 

освітньою системою країни, яка має забезпечити підготовку фахівців відповідної 

кваліфікації, здатних створити комфортні умови для подорожей, отримання 

яскравих вражень соціально незахищеним верствам населення, які є споживачами 

послуг соціального туризму. 

Концептуальні ідеї щодо змісту та організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців для сфери туризму загалом і соціального зокрема базуються на 

положеннях Конституції України; Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про туризм», «Про курорти»; Концепції популяризації України у світі та 

просування інтересів України у світовому інформаційному просторі; Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. тощо.  

Необхідність дослідження й вирішення окресленої проблеми, її актуальність і 

доцільність, крім того, зумовлені суперечностями між: 

– наявністю значного позитивного зарубіжного досвіду щодо структуризації 

туристичної галузі, розвитку всіх видів туризму й підготовки фахівців відповідної 

кваліфікації та недостатнім рівнем його використання в українській виробничій і 

освітній практиці; 

– об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих фахівцях із соціального 

туризму, спроможних забезпечити рівний доступ усіх категорій населення до 

туристичних послуг, та недостатньою спрямованістю змісту професійної підготовки 

(на рівні стандартів, освітньо-професійних програм, навчальних планів) на її 

задоволення в повному обсязі; 

– усвідомленням багатогранності та складності процесу формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму, що потребує варіативності освітнього процесу, організації роботи з 

різними соціальними групами, упровадження інтерактивних форм і методів 

навчання й недостатньою розробленістю в сучасній педагогічній науці та практиці 

новітніх освітніх заходів, спрямованих на забезпечення ефективності цього процесу. 

У сучасній науці проблему формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму досліджували в 
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різних аспектах, зокрема: особливостей туризму як сфери діяльності (О. Бейдик, 

В. Кифяк, К. Крапф, В. Малахов, М. Мальська, В. Пазенко, В. Хунцікер та ін.); його 

видів і типів (А. Бабкін, В. Герасименко, В. Гуляєв, І. Кучинська, О. Любіцева, 

Р. Лозинський, Г. Яковлєв та ін.); сутності соціального туризму (Л. Кнодель, 

В. Сенін, A. Cabral, R. Maitland, G. Miller, L. Minnaert, A. Moura та ін.); його 

становлення та розвитку (О. Анікєєва, М. Бойко, Г. Гарбар, Т. Дьорова, О. Колотуха, 

І. Курас, Д. Наркулова, В. Федорченко та ін.); теоретичних і методичних засад 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти в цілому (А. Алексюк, О. Безпалько, 

О. Біла, С. Грищенко, О. Гура, Р. Карпюк, В. Кремень, Г. Лещенко Н. Ничкало, 

С. Сисоєва, П. Скляр, В. Сластьонін, Л. Сущенко, Р. Чубук та ін.) і підготовки 

безпосередньо фахівців з туризму (Л. Безкоровайна, А. Віндюк, О. Гайова, 

М. Галицька, О. Зорин, В. Квартальнов, Н. Маковецька, Р. Макінтош, Л. Поважна, 

Л. Польова, Н. Степанець, С. Фокіна та ін.). 

Проте, незважаючи на численність праць у цій сфері, проблема формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму як у теоретичному, так і в практичному аспектах є 

малодослідженою. Окреслене коло науково-практичних завдань розвитку вищої 

освіти в Україні разом з актуальною проблематикою сучасної науки зумовили вибір 

теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень Запорізького 

національного університету з напряму «Теоретичні та методичні засади підготовки і 

професійного розвитку фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи» 

(державний реєстраційний номер № 0115U000952). Тема затверджена вченою радою 

Запорізького національного університету (протокол № 3 від 20.11.2014) та уточнена 

(протокол № 3 від 19.11.2020). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження – науково обґрунтувати 

комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують успішне формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– вивчити особливості соціального туризму як сфери туристичної діяльності й 

сформувати основні вимоги до фахівця з туризму як її суб’єкта;  

– розкрити сутність та зміст готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму; проаналізувати зарубіжний і 

український досвід її формування; 

– розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 

успішне формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму, та змоделювати цей процес; 

– експериментально перевірити ефективність визначених організаційно-

педагогічних умов і розробити методичне забезпечення формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/94271/source:default
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Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризму в закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму залежить від упровадження такої сукупності 

організаційно-педагогічних умов: оновлення змісту професійної підготовки на 

засадах інтегративного та метапредметного підходів; спрямування практичної 

підготовки на набуття майбутніми фахівцями первинного професійного досвіду у 

сфері соціального туризму; створення в закладі вищої освіти середовища активної 

соціальної взаємодії. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань дослідження 

використано комплекс наукових методів:  

– теоретичні: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, систематизація 

психолого-педагогічної, науково-методичної, спеціальної літератури, нормативних 

документів з проблеми дослідження; зіставлення різних поглядів на досліджувану 

проблему; моделювання; аналіз визначення понять – для з’ясування сутності 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, обґрунтування особливостей її формування в процесі 

професійної підготовки в закладі вищої освіти; 

– емпіричні: методики діагностики; методи масового збирання емпіричного 

матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, освітньо-професійних програм, 

навчальних планів – для виявлення особливостей фахової підготовки майбутніх 

фахівців з туризму, визначення результатів їх навчальної діяльності й рівня 

сформованості готовності до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

педагогічний експеримент – для перевірки ефективності розроблених організаційно-

педагогічних умов; 

– статистичні: метод визначення інтегрального показника, метод прогнозування 

точності експертних оцінок, метод оцінювання репрезентативності вибірки, t-критерій 

Стьюдента, критерій кутового перетворення Фішера, а також методи аналізу 

емпіричних даних за допомогою сучасних інформаційних технологій – для кількісного 

та якісного аналізу отриманих емпіричних даних і перевірки їх достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено й апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, 

що забезпечують успішність формування готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму, а саме: оновлення змісту 

професійної підготовки на засадах інтегративного й метапредметного підходів 

шляхом включення до окремих фахових дисциплін змістових модулів 

метапредметної тематики із соціального туризму, введення спецкурсу «Соціальний 

туризм», що ґрунтується на інтерактивних технологіях навчання; спрямування 

практичної підготовки на набуття майбутніми фахівцями первинного професійного 

досвіду у сфері соціального туризму, що передбачає коригування наскрізної 
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програми практики студентів з урахуванням ускладнення завдань, які вирішуються 

за етапами створення туристичного продукту, руху навчально-професійної 

діяльності (від спостерігача до асистента), загальних етапів практичної підготовки; 

створення в закладі вищої освіти середовища активної соціальної взаємодії шляхом 

організації спільної соціально активної діяльності студентів у позанавчальний час з 

метою набуття ними професійних знань, умінь та цінностей, активізації їх 

професійного й особистісного розвитку; 

– вперше розроблено й апробовано структурну модель і методичне забезпечення 

їх реалізації; 

– уточнено: зміст понятійно-категоріального апарату теорії формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму («соціальний туризм», «фахівець із соціального туризму», 

«готовність майбутнього фахівця з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму»); компоненти структури готовності (ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, конструктивний, особистісний); критерії (мотиваційний, знаннєвий, 

вміннєвий, рефлексивний), показники й рівні її сформованості; 

– удосконалено організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх туристів на основі впровадження нетрадиційних форм і методів навчання 

(різноманітних інтерактивних вправ, рольових ігор та презентацій набутого 

професійного досвіду, проєктної роботи тощо); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про зміст 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, етапи та методи її формування в закладах вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці, апробації та 

впровадженні в процес професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму 

навчально-методичного забезпечення формування їх готовності до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму: спецкурс «Соціальний туризм», який у тому 

числі представлений в електронній формі на платформі Moodle (силабус, навчальна 

робоча програма, методичний матеріал до практичних занять та самостійної 

роботи); змістові метапредметні модулі дисциплін: «Технологія туристичної 

діяльності», «Програмний туризм, «Реклама в туризмі, «Основи комунікації в сфері 

обслуговування», «Туристичне країнознавство», «Організація рекреаційних послуг», 

«Краєзнавство регіону», «Організація анімаційних послуг в туризмі»; методичні 

рекомендації до індивідуальних завдань навчальної ознайомчої та виробничих 

практик; комплекс діагностичних методик визначення рівня сформованості 

готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму; положення про гурткову роботу «СоцТур ZNU». 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та висновки 

дослідження створюють основу для вдосконалення професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризму. 

Результати дослідження впроваджено в процес фахової підготовки майбутніх 

фахівців з туризму Класичного приватного університету (довідка № 128 від 

18.01.2021), Запорізького національного університету (довідка № 09/0101-13 від 

28.01.2021), Тернопільського національного педагогічного університету імені 
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Володимира Гнатюка (довідка № 119-33/03 від 29.01.2021), Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій (довідка № 25/21 від 18.02.2021), 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (довідка № 01-28/319 від 26.02.2021). 

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, автору 

належить: розкриття сутності педагогічного експерименту [4]; обґрунтування 

методології педагогічного експерименту [8]; розкриття сутності суспільної сфери в 

розвитку туризму [14]; обґрунтування педагогічного оцінювання як основного 

способу підвищення якості освіти [15]; розкриття системи формування готовності 

майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму [16]; глосарій та методичні рекомендації до практичних занять 

з тем № 1–7 [17]; 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та 

психології» (м. Львів, 2015 р.); «Психологія та педагогіка: історія розвитку, 

сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Одеса, 2015 р.); «Стратегічні 

імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» (м. Запоріжжя, 

2017 р.); «Research and Innovation: Collection of scientific articles» (США, м. Нью-

Йорк, 2019 р.); «Eurasian scientific congress» (Іспанія, м. Берселона, 2020 р.);  

– всеукраїнських: «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді» 

(м. Мелітополь, 2015 р.); «Актуальні питання туризмології та туристичної 

практики» (м. Київ, 2019 р.); 

– звітних наукових конференціях викладачів, аспірантів Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, 2016–2019 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 18 публікаціях, з них:  

6 – статті в наукових фахових виданнях України (зокрема 3 – у таких, що 

реферуються міжнародними наукометричними базами); 1 – стаття в зарубіжному 

періодичному науковому виданні; 2 – статті в наукових виданнях України, що 

реферуються міжнародними наукометричними базами; 7 – матеріали конференцій;  

2 – навчальні видання. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, 13 додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 317 сторінок, з них основного тексту – 195 сторінок. Дисертація містить 

26 таблиць, 16 рисунків. Список використаних джерел включає 299 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми; вказано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету та завдання, об’єкт і предмет, методи 

дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення одержаних 

результатів; подано відомості про апробацію та публікації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму» – 
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розкрито сутність та зміст феномену «готовність майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму»; визначено особливості її 

формування в зарубіжних та українських закладах вищої освіти. 

На підставі здійсненого аналізу загальнонаукового розуміння туризму як: 

особливого соціального явища та галузі господарства; мультидисциплінарного 

феномену, який вивчають у більшості соціально-гуманітарних і природничих наук 

та який має свої аспекти дослідження; складної системи, що охоплює процеси, 

зв’язки, відносини, які виникають під час подорожі людини; а також завдяки 

визначенню функцій туризму, з’ясовано, що для нього характерне різноманіття 

своїх видів, кількість яких безупинно зростає внаслідок соціального, економічного, 

технологічного та гуманітарного розвитку людства. 

Ґрунтуючись на положеннях міжнародних і українських нормативних 

документів (Стратегія освіти для сталого розвитку, Глобальний етичний кодекс 

туризму, Монреальська декларація «До гуманного і соціального бачення туризму»), 

результатах вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень (В. Герасименко, 

В. Гуляєв, О. Любіцева, В. Сенін, Г. Яковлєв та ін.), доведено, що один з особливих 

видів туризму, який є важливим показником розвитку суспільства, його стимулом і 

ресурсом інтеграції, – соціальний, що має низку особливостей. По-перше, це 

специфічні фінансові джерела: державні, профспілкові кошти або кошти 

роботодавців, – відтак його мета полягає не в отриманні прибутку, а в забезпеченні 

права на відпочинок людей певних соціальних категорій, у тому числі з низьким 

рівнем доходу. По-друге, особливі соціальні ознаки його суб’єктів: передусім 

належність споживачів туристичних послуг до соціально незахищених категорій 

населення (відповідно до чинної законодавчої бази, особи з інвалідністю, пенсіонери 

та люди похилого віку, малозабезпечені громадяни й сім’ї тощо). По-третє, 

соціальний туризм, відповідно до своєї спрямованості, класифікують за: соціально-

віковими ознаками (дитячо-юнацький/шкільний, молодіжний/студентський, туризм 

людей похилого/пенсійного віку); домінантною мотиваційною ознакою 

(спортивний, екологічний, освітній, лікувально-оздоровчий, культурно-

пізнавальний); станом здоров’я споживачів (інклюзивний (О. Бейдик, М. Бойко, 

Т. Дьорова, К. Задорожна, В. Сенін, В. Федорченко, A. Cabral, L. Minnaert, 

R. Maitland, G. Miller, A. Moura та ін.)). Вищезазначене дало підстави під соціальним 

туризмом розуміти особливий вид туристичної діяльності, що спрямована на 

задоволення рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-оздоровчих та 

інших потреб різних соціальних категорій населення (соціально незахищених верств 

населення, що, зокрема, фінансуються з коштів, виділених на соціальні потреби з 

боку держави, недержавних фондів, спонсорів, туристичних підприємств та 

фізичних осіб). 

Встановлено, що важливу роль у забезпеченні ефективності й постійного 

розвитку соціального туризму відіграє рівень готовності фахівців, професійна 

діяльність яких спрямована на організацію цього процесу. Спираючись на наукове 

осмислення таких явищ, як «готовність особистості» (В. Гладких, К. Дурай-

Новаковська, М. Ємець, А. Книш, З. Курлянд, А. Линенко, С. Рубінштейн та ін.) та 

«готовність особистості до професійної діяльності» (М. Дьяченко, Л. Кандибович, 
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Л. Подоляк, В. Юрченко та ін.), а також враховуючи вимоги до фахівців із 

соціального туризму, що детерміновані як особливими потребами в туристичних 

послугах соціально незахищених верств населення, так і специфікою туристичної 

сфери, готовність майбутніх фахівців із туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму визначено як інтегративне особистісно-професійне утворення, 

яке включає ціннісно-мотиваційний, когнітивний, конструктивний та особистісний 

компоненти, визначає успішність їх майбутньої професійної діяльності й 

професійного розвитку та є результатом цілеспрямованої професійної підготовки.  

Розкрито й схарактеризовано зміст її структурних компонентів: 1) ціннісно-

мотиваційного – визначає спрямованість системи мотивів, потреб і цінностей 

особистості майбутніх фахівців; 2) когнітивного – забезпечує цілісність уявлень про 

діяльність у сфері соціального туризму, активізує навчально-пізнавальну діяльність 

майбутніх фахівців, сприяє збагаченню когнітивного досвіду для вирішення тих чи 

інших теоретичних і практичних завдань та містить комплекс професійних знань; 

3) конструктивного – визначає здатність виконувати конкретні професійні завдання, 

вирішувати складні професійні ситуації й охоплює діагностично-аналітичні, 

конструктивно-проєктувальні, організаційно-технологічні та соціально-

комунікативні вміння; 4) особистісного – презентує комплекс професійних та 

особистісних якостей: організаційно-вольових, комунікативних, емотивних і 

мисленнєвих, – системотвірною серед яких є рефлексивність як здатність до 

усвідомлення своєї професійної діяльності, оцінювання своїх можливостей та 

особистісних досягнень, здатність до свідомого контролю за результатами своїх 

професійних дій та аналізу реальних ситуацій. 

Подані в роботі результати аналізу зарубіжного (США, Канада, Польща, Італія, 

Чехія, Німеччина тощо) й українського досвіду професійної підготовки фахівців з 

туризму до професійної діяльності в цілому та до соціального туризму зокрема 

засвідчили, що:  

– у зарубіжних закладах вищої освіти формування відповідної професійної 

готовності майбутніх фахівців забезпечено: наявністю різноманітних академічних 

програм (бакалаврських, наукових, післядипломної освіти); домінуванням 

практичної підготовки; міцним міждисциплінарним зв’язком, що ґрунтується на 

поєднанні методології соціально-гуманітарних та природничих наук; наявністю 

окремих курсів із соціального туризму, що висвітлюють особливості надання 

туристичних послуг різним соціальним категоріям клієнтів; активною проєктною 

діяльністю; 

– у більшості провідних українських закладів вищої освіти підготовка фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму здійснюється 

фрагментарно в межах курсу «Спеціалізовані види туризму» та здебільшого має 

теоретичний характер; навчальна й виробничі практики студентів не мають 

вираженої спрямованості на опанування ними професійними уміннями в зазначеній 

сфері. 

Результати проведеного пошукового дослідження серед студентів-бакалаврів 

спеціальності «Туризм», викладачів з туризму та фахівців-практиків туристичної 

галузі цілком підтвердили актуальність і доцільність підготовки майбутніх фахівців 
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з туризму до діяльності у сфері соціального туризму, дали змогу окреслити наявні 

труднощі й визначити пріоритетні напрями розвитку вищої туристичної освіти в 

Україні, а також засвідчили готовність викладачів вітчизняних закладів вищої освіти 

та фахівців-практиків до вирішення проблеми кадрового забезпечення сфери 

соціального туризму. 

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму» – розроблено й обґрунтовано структурну модель формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

та організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність цього процесу. 

Базуючись на принципах педагогічного моделювання, результатах здійсненого 

аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду фахової туристичної освіти, наукових 

підходів до розуміння сутності професійної готовності особистості й особливостей 

надання туристичних послуг соціально незахищеним верствам населення, а також 

положеннях системного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, контекстного 

та інтерактивного підходів, розроблено авторську структурну модель і зміст 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму. Вона має чотири складові, що презентують: соціальне 

замовлення, мету та завдання професійної підготовки (соціально-детермінована 

складова); її методологічні підходи й дидактичні принципи (теоретико-

методологічна складова); організаційно-педагогічні умови, зміст, форми та методи 

(проєктувально-організаційна складова), а також критерії та рівні підготовки 

(діагностико-результативна складова) (рис. 1). 

У роботі послідовно розкрито й схарактеризовано сутність і зміст організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують успішність формувальних заходів, а саме: 

1) оновлення змісту професійної підготовки на засадах інтегративного та 

метапредметного підходів, що, з одного боку, забезпечує системність, наскрізність, 

оперативність, гнучкість і відкритість опанування студентами професійних знань та 

вмінь із соціального туризму як сфери діяльності, яка постійно розвивається, 

видозмінюється; а з іншого – дає змогу цілісно, якісно впливати на ціннісно-

мотиваційну сферу майбутніх фахівців для формування в них гуманістичних 

цінностей, ціннісного ставлення до соціального туризму, інклюзивної культури як 

системної здатності створювати умови для рівного доступу до туристичних послуг 

усіх категорій населення; 

2) спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми фахівцями 

первинного професійного досвіду у сфері соціального туризму, що передбачає 

коригування наскрізної програми практики студентів з урахуванням: поетапного 

ускладнення завдань, що вирішуються за етапами створення туристичного 

продукту; руху навчально-професійної діяльності студентів від спостереження за 

діяльністю досвідчених фахівців-практиків, осмислення їх досвіду до асистентства у 

ролі помічника фахівця туристичної організації з подальшим самостійним 

виконанням певних професійних функцій при постійному рефлексивному аналізі 

набутого професійного досвіду; загальних етапів практичної підготовки 

(настановного, змістово-технологічного та підсумкового); 
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Соціальне замовлення на рівний доступ до якісних туристичних послуг 

соціально незахищеними верствами населення 

Мета: формування готовності майбутніх фахівців з туризму  

до професійної діяльності у сфері соціального туризму 
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Рис. 1. Структурна модель формування готовності майбутніх фахівців  

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

Критерії та показники сформованості готовності: 
1) ціннісний: внутрішня мотивація професійної діяльності та професійного розвитку, потреба в 

досягненні мети, гуманістична спрямованість, ціннісне ставлення до соціального туризму; 

2) знаннєвий: сформовані професійні знання із соціального туризму, особливостей його 

організації; 

3) вміннєвий: сформовані діагностико-аналітичні, конструктивно-проєктувальні, організаційно-

технологічні, соціально-комунікативні професійні вміння; 

4) рефлексивний: розвинуті рефлексивність, адекватна самооцінка власної професійної 

готовності, здатність до саморозвитку, вольова саморегуляція 

на високому та достатньому рівнях  
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Організаційно-педагогічні умови: 

1) оновлення змісту професійної підготовки на 

засадах інтегративного й метапредметного 

підходів;  

2) спрямування практичної підготовки на 

набуття майбутніми фахівцями первинного 

професійного досвіду у сфері соціального 

туризму;  

3) створення в закладі вищої освіти 

середовища активної соціальної взаємодії 

Форми й методи: 
– змістові модулі метапредметної тематики із 

соціального туризму в межах дисциплін 

професійної підготовки (інтерактивні лекції, 

семінарські та практичні заняття); 

– спецкурс «Соціальний туризм», заснований 

на інтерактивних методах навчання (в очній 

та дистанційній формах); 

– навчальна ознайомча та виробничі 

практики з виконанням інтерактивних 

завдань (відповідно до етапів створення 

туристичного продукту, руху навчально-

професійної діяльності студентів від 

спостерігача до асистента фахівця); 

– студентський гурток із соціального туризму 

«СоцТур ZNU» 
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Зміст: 

– теоретична підготовка; 

– практична підготовка 

Принципи: 
системності та цілісності; систематичності; послідовності; 

науковості; інтерактивності; свідомості; практичної 

спрямованості; освітньої інтеграції та метапредметності; 

творчої активності; рефлексивності 
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Методологічні підходи: 
системний, особистісно 

орієнтований, діяльнісний, 

контекстний, інтерактивний 
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3) створення в закладі вищої освіти середовища активної соціальної взаємодії – 

системи спеціально організованих, цілеспрямованих соціальних контактів, 

взаємовідносин; спільної соціально активної діяльності студентів з метою набуття 

ними професійних знань, умінь та цінностей, активізації їх професійного й 

особистісного розвитку. 

Кожна з організаційно-педагогічних умов забезпечена комплексом 

різноманітних форм і методів навчання.  

Так, відповідно до першої умови, зміст фахової підготовки за спеціальністю 

242 Туризм бакалаврського рівня був оновлений завдяки: 

1) введенню окремих змістових модулів у дисципліни: «Основи комунікації в 

сфері обслуговування», «Туристичне країнознавство», «Організація рекреаційних 

послуг», «Краєзнавство регіону», «Організація анімаційних послуг в туризмі», 

«Технологія туристичної діяльності», «Програмний туризм», «Реклама в туризмі», 

складовою яких є метапредметна тема із соціального туризму, що забезпечила 

реалізацію принципів: трансдисциплінарності (актуалізації ідей соціального туризму 

в межах усіх навчальних дисциплін); зорієнтованості на засвоєння універсальних 

способів мислення; понятійних зв’язків (використання універсальної термінології: 

«соціальний туризм», «соціально незахищені верстви/категорії населення», 

«інклюзія», «інклюзивна культура», «інклюзивний туризм», «люди з інвалідністю», 

«люди пенсійного/похилого/третього віку», «малозабезпечені сім’ї», «рівний доступ 

до якісних послуг» тощо); метапредметних установок (формування стійких 

професійних поглядів на рівний доступ осіб до якісних туристичних послуг 

незалежно від статусу, віку та стану здоров’я); 

2) введенню спецкурсу «Соціальний туризм», що ґрунтується на інтерактивних 

технологіях навчання й забезпечує: систематизацію, узагальнення та поглиблення 

набутих студентами професійних знань і вмінь щодо особливостей діяльності у 

сфері соціального туризму, розвиток їх професійних якостей, ціннісного ставлення 

до рівного доступу населення до якісних туристичних послуг.  

Відповідно до другої умови, завдання з усіх видів практик побудовані з 

використанням проблемних, діяльнісних, проєктних, рефлексивних та інших 

методів, а підсумкові конференції проведено у формі виконання різноманітних 

інтерактивних вправ, рольових ігор та презентацій набутого професійного  

досвіду. 

Відповідно до третьої умови, організовано роботу студентського гуртка 

«СоцТур ZNU», мета якого полягала в забезпеченні якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців із соціального туризму в позанавчальний час, у добровільній, 

неформалізованій спільній діяльності завдяки активній соціальній взаємодії під час: 

проєктної роботи (груповий «Каталог турів для соціально незахищених верств 

населення», фотовиставка «Сильні духом», розробка екскурсійних турів для: осіб з 

інвалідністю та студентів «Університету третього віку» за різноманітною 

тематикою, у тому числі онлайн-турів); організації й проведенні туристичних 

змагань зі спеціальними маршрутами для студентів з інвалідністю тощо. 

Теоретично визначені та обґрунтовані організаційно-педагогічні умови 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 
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сфері соціального туризму, відповідно до вимог педагогічної науки, вимагають їх 

експериментальної апробації – упровадження в систему вищої туристичної освіти. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка організаційно-педагогічних 

умов формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму» – розкрито загальні питання організації 

педагогічного експерименту; подано хід та аналіз його результатів. 

Згідно з вимогами до педагогічного експерименту (С. Гончаренко та ін.), 

дослідно-експериментальну роботу здійснено у формі лонгітюду впродовж  

2015–2020 рр. 

Перед експериментальними заходами було проведено пошукове дослідження, 

аналіз результатів якого підтвердив актуальність теми дисертації, забезпечив 

апробацію діагностичного інструментарію, обґрунтування критеріїв і показників 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

У педагогічному експерименті взяли участь 60 студентів спеціальності 

242 Туризм Запорізького національного університету: 29 студентів увійшли до 

експериментальної групи (ЕГ), 31 студент – до контрольної групи (КГ). Його 

здійснено в три етапи. На констатувальному етапі визначено первинний рівень 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. Для цього застосовано комплекс діагностичних методик 

відповідно до компонентів готовності, що включав:  

1) за ціннісно-мотиваційним компонентом – Методику дослідження потреби в 

досягненні мети (авт. Ю. Орлов), авторський Опитувальник «Ціннісні орієнтації у 

сфері соціального туризму», модифікований Опитувальник «Мотивація до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму» (авт. А. Реан);  

2) за когнітивним компонентом – авторські: Дидактичний тест з базових 

понять у сфері соціального туризму та Дидактичний тест з основних аспектів 

професійної діяльності у сфері соціального туризму;  

3) за конструктивним компонентом – авторський Опитувальник визначення 

рівня сформованості конструктивного компонента, Методику визначення 

комунікативних і організаторських умінь (авт. Т. Пашукова, А. Допира, 

Г. Дьяконов), Картку самоаналізу наявності знань і вмінь з основ соціального 

туризму, Експертну оцінку сформованості конструктивного компонента;  

4) за особистісним компонентом – адаптовану Методику визначення здатності 

до саморозвитку (авт. С. Поклад); Методику визначення адекватності рівня 

самооцінки готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму; Методику визначення рівня самооцінки готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму; Методику визначення рівня самоменеджменту (авт. Л. Зайверт); Методику 

виявлення рівня комунікабельності (авт. В. Кан-Калік, Н. Нікандров). 

Формувальний етап передбачав поступове розгортання педагогічних заходів, а 

саме: 

– введення окремих змістових модулів у дисципліни І–ІV курсів професійної 

підготовки за спеціальністю 242 Туризм з метапредметною темою із соціального 
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туризму, яка присвячена висвітленню окремих аспектів надання якісних туристичних 

послуг соціально незахищеним верствам населення, а саме: особливостям комунікації; 

організаційно-правовому забезпеченню туристичної індустрії в Україні; туристичному 

краєзнавству; краєзнавчим ресурсам Запорізького регіону; особливостям організації 

рекреаційних та анімаційних послуг; програмному туризму; особливостям туристичної 

реклами тощо. Зазначені змістові модулі містять інтерактивні лекції та семінарські 

заняття, а також діяльнісні й проєктні завдання для самостійної роботи; 

– введення авторського спецкурсу «Соціальний туризм» (IV курс), загальним 

обсягом 120 годин (у тому числі 30 годин – інтерактивні лекції, 14 годин – 

практичні заняття у формі інтерактивного практикуму), що за своїм змістом 

передбачає такі теми, як: загальна характеристика соціального туризму як сфери 

туристичної діяльності; особливості соціального туризму у світі та в Україні; 

перспективи розвитку соціального туризму в Україні; особливості обслуговування 

різних соціальних категорій населення при організації турів; екскурсійна діяльність: 

робота із соціально незахищеними верствами населення; культура обслуговування 

різних соціальних категорій населення в закладах розміщення та громадського 

харчування; 

– спрямування навчальної ознайомчої та виробничих практик на набуття 

студентами первинного професійного досвіду з організації соціального туризму 

завдяки: 

1) аналізу особливостей функціонування у сфері соціального туризму різних 

туристичних організацій, ознайомленню з особливостями обслуговування різних 

соціальних категорій населення, специфікою формування туристичних продуктів 

для забезпечення рівного доступу до якісних туристичних послуг;  

2) спостереженню за діяльністю фахівців, особливостями обслуговування 

соціально незахищених верств населення;  

3) виконанню функцій помічника фахівця із соціального туризму; 

4) рефлексивному аналізу власної готовності до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, у тому числі спеціально організованим підсумковим 

конференціям; 

– організацію роботи студентського гуртка «СоцТур ZNU» на базі 

університету, завдання якого полягали в: активізації соціальної взаємодії майбутніх 

фахівців, у тому числі з роботодавцями; організації й проведенні заходів з 

популяризації соціального туризму в Запорізькій області та Україні в цілому; 

спільній розробці екскурсій і туристичних маршрутів для соціально незахищених 

верств населення; проєктуванні турів для соціально незахищених верств населення; 

здійсненні наукових досліджень у сфері надання туристичних послуг різним 

соціальним категоріям населення тощо.  

Контрольний етап педагогічного експерименту з метою визначення 

особливостей динаміки формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму за всіма компонентами 

передбачав двоетапне вторинне діагностування після третього та четвертого курсів 

навчання, результати якого додатково засвідчили доцільність упровадження 

авторського спецкурсу «Соціальний туризм». 
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Проведений статистичний аналіз отриманих даних на констатувальному й 

контрольному (на першому та другому його підетапах) етапах засвідчив наявність 

статистично значущої різниці між коефіцієнтами готовності студентів 

експериментальної групи за всіма компонентами готовності та її інтегральним 

показником у цілому (табл. 1). Отримані коефіцієнти інтегрального показника 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму – студентів експериментальної та контрольної груп засвідчили 

їх достовірні відмінності (tрозр=3,74). 

Таблиця 1 

Динаміка коефіцієнтів готовності майбутніх фахівців з туризму  

до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

Показники 
Конст. 

етап 

Контр. 

підетап 1 

Приріст 

показників 

Контр. 

підетап 1 

Контр. 

підетап 2 

Приріст 

показників 

ЕГ 

ЦМК 0,40 0,54 0,14 0,54 0,70 0,16 

КогК 0,35 0,53 0,18 0,53 0,67 0,14 

КонК 0,37 0,58 0,21 0,58 0,69 0,11 

ОК 0,39 0,54 0,15 0,54 0,68 0,14 

Ігпдст 0,38 0,55 0,17 0,55 0,68 0,14 

КГ 

ЦМК 0,37 0,45 0,08 0,45 0,50 0,05 

КогК 0,37 0,42 0,05 0,42 0,51 0,09 

КонК 0,39 0,43 0,04 0,43 0,49 0,06 

ОК 0,40 0,45 0,05 0,45 0,52 0,07 

Ігпдст 0,38 0,44 0,06 0,44 0,51 0,07 

 

Таким чином, здійснена експериментальна перевірка теоретично визначених 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму дає підстави 

стверджувати про їх ефективність. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне й експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Одержані 

результати підтвердили правомірність покладеної в його основу гіпотези, що дає 

підстави для формулювання загальних висновків. 

1. Аналіз чинної нормативно-правової бази з туристичної діяльності (у тому 

числі міжнародних зобов’язань щодо рівного доступу до якісних туристичних 

послуг), а також наукових підходів до розуміння сутності туризму і його видів дав 

підстави під соціальним туризмом розуміти особливий вид туристичної діяльності, 

що спрямована на задоволення рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-

оздоровчих та інших потреб різних соціальних категорій населення (соціально 

незахищених верств населення, що, зокрема, фінансуються з коштів, виділених на 



14 

соціальні потреби з боку держави, недержавних фондів, спонсорів, туристичних 

підприємств та фізичних осіб). 

Як особливому виду туристичної діяльності, соціальному туризму 

властивотаке: особливі соціальні ознаки його суб’єктів (соціально незахищені 

категорії населення, малозабезпечені громадяни та сім’ї тощо); специфічні фінансові 

джерела (спрямовані не на отримання прибутку, а на підтримку споживачів 

туристичних послуг); класифікація за соціально-віковими, домінувально-

мотиваційними ознаками та станом здоров’я споживачів; особливі вимоги 

до  фахівців з туризму, детерміновані як особливими потребами в туристичних 

послугах соціально незахищених верств населення, так і специфікою туристичної 

сфери в  цілому. 

2. Спираючись на наукове осмислення таких явищ, як готовність особистості та 

готовність особистості до професійної діяльності, а також враховуючи вимоги до 

фахівців із соціального туризму, готовність майбутніх фахівців із туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму визначено як інтегративне 

особистісно-професійне утворення, яке включає ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, конструктивний й особистісний компоненти, визначає успішність їх 

майбутньої професійної діяльності й професійного розвитку та є результатом 

цілеспрямованої професійної підготовки. Ціннісно-мотиваційний компонент 

готовності визначає спрямованість системи мотивів, потреб і цінностей майбутніх 

фахівців; когнітивний – забезпечує цілісність їх уявлень про діяльність у сфері 

соціального туризму, активізацію навчально-пізнавальної діяльності, сприяє 

збагаченню когнітивного досвіду для вирішення тих чи інших теоретичних і 

практичних завдань та містить комплекс професійних знань; конструктивний – 

визначає здатність виконувати конкретні професійні завдання й включає сукупність 

різних умінь; особистісний – презентує комплекс професійних та особистісних 

якостей фахівця. 

Результати вивчення досвіду підготовки фахівців з туризму до професійної 

діяльності в цілому та у сфері соціального туризму зокрема засвідчили, що, з одного 

боку, у зарубіжних закладах вищої освіти формування відповідної професійної 

готовності забезпечується різноманітними академічними програмами; домінуванням 

практичної підготовки; міцним міждисциплінарним зв’язком; окремими курсами із 

соціального туризму, що висвітлюють особливості надання туристичних послуг 

різним соціальним категоріям клієнтів; активною проєктною діяльністю; з іншого – 

у більшості провідних вітчизняних закладах вищої освіти підготовка фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму здійснюється 

фрагментарно в межах курсу «Спеціалізовані види туризму» та здебільшого має 

теоретичний характер; навчальна й виробничі практики студентів не мають 

вираженої спрямованості на оволодіння ними професійними вміннями у сфері 

соціального туризму. 

3. Базуючись на принципах педагогічного моделювання, результатах 

здійсненого аналізу зарубіжного й українського досвіду фахової туристичної освіти, 

наукових підходів до розуміння сутності професійної готовності особистості й 

особливостей надання туристичних послуг соціально незахищеним верствам 
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населення, а також положеннях системного, особистісно орієнтованого, 

діяльнісного, контекстного та інтерактивного підходів, розроблено авторську 

структурну модель і зміст формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму. Вона має чотири складові, що 

презентують: соціальне замовлення, мету та завдання професійної підготовки 

(соціально-детермінована складова); її методологічні підходи та дидактичні 

принципи (теоретико-методологічна складова); організаційно-педагогічні умови, 

зміст, форми й методи (проєктувально-організаційна складова), а також критерії та 

рівні підготовки (діагностико-результативна складова). 

Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму: 1) оновлення змісту професійної підготовки на засадах 

інтегративного та метапредметного підходів; 2) спрямування практичної підготовки 

на набуття майбутніми фахівцями первинного професійного досвіду у сфері 

соціального туризму; 3) створення в закладі вищої освіти середовища активної 

соціальної взаємодії. 

4. У ході експериментальної перевірки реалізованих організаційно-

педагогічних умов отримано статистично значущу різницю між коефіцієнтами 

готовності студентів експериментальної групи за всіма її компонентами й 

інтегральним показником у цілому, а також коефіцієнтів студентів 

експериментальної та контрольної груп (tрозр=3,74). 

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму впроваджено в процес їх 

професійної підготовки в закладі вищої освіти на основі: спецкурсу «Соціальний 

туризм», який, зокрема, представлений в електронній формі на платформі Moodle 

(силабус, навчальна робоча програма, методичний матеріал до практичних занять та 

самостійної роботи); змістових метапредметних модулів фахових дисциплін  

І–ІV курсів навчання, методичних рекомендацій до індивідуальних завдань 

навчальної ознайомчої й виробничих практик; комплексу діагностичних методів 

визначення рівня сформованості готовності майбутніх фахівців до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму; положення про гурткову роботу «СоцТур 

ZNU». 

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його мети – 

науково обґрунтувати комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

успішне формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними напрямами, 

як: підготовка майбутніх фахівців до діяльності у сфері інклюзивного туризму; 

розвиток інклюзивної компетентності фахівців з туризму; підготовка майбутніх 

фахівців з туризму на засадах менторства тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Люта Д. А. Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму. – Кваліфікована наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації досліджено проблему формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. Розкрито й 

охарактеризовано сутність і зміст готовності до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, визначено й охарактеризовано особливості її розвитку в 

умовах закладу вищої освіти.  

Розроблено та апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формувального впливу, а саме: оновлення змісту 

професійної підготовки на засадах інтегративного й метапредметного підходів; 

спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми фахівцями первинного 

професійного досвіду у сфері соціального туризму; створення в закладі вищої освіти 

середовища активної соціальної взаємодії. 

Визначені організаційно-педагогічні умови впроваджено в процес професійної 

підготовки майбутніх туристів на основі: змістових модулів метапредметної 

тематики із соціального туризму, авторського спецкурсу; оновленого змісту 

практичної підготовки; системи соціально й професійно значущих заходів, 

спрямованих на організацію професійного та особистісного розвитку студентів у 

позанавчальний час. 

Ключові слова: соціальний туризм, майбутній фахівець з туризму, готовність 

майбутнього фахівця з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму, професійна підготовка. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Лютая Д. А. Формирование готовности будущих специалистов по туризму 

к профессиональной деятельности в сфере социального туризма. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2021. 

В диссертации исследована проблема формирования готовности будущих 

специалистов по туризму к профессиональной деятельности в сфере социального 
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туризма. Анализ научных подходов к определению сущности понятий «социальный 

туризм», «готовность», «профессиональная готовность» и исследование 

особенностей сферы социального туризма дали основания под готовностью 

будущих специалистов по туризму к профессиональной деятельности в сфере 

социального туризма понимать интегративное личностно-профессиональное 

образование, которое состоит из ценностно-мотивационного, когнитивного, 

конструктивного и личностного компонентов, определяет успешность будущей 

профессиональной деятельности и профессионального развития, является 

результатом целенаправленной профессиональной подготовки.  

С учетом особенностей развития содержания компонентов готовности, 

результатов изучения отечественного и зарубежного опыта подготовки туристов 

разработан и апробирован комплекс организационно-педагогических условий, 

которые обеспечивают эффективность образовательного процесса, а именно: 

обновление содержания профессиональной подготовки на основе интегративного и 

метапредметных подходов; направление практической подготовки на получение 

будущими специалистами первичного профессионального опыта в сфере 

социального туризма; создание в заведении высшего образования среды активного 

социального взаимодействия. 

Организационно-педагогические условия внедрены в процесс 

профессиональной подготовки будущих туристов на основе: введения в дисциплины 

специальной подготовки содержательных модулей метапредметной тематики по 

социальному туризму, реализации авторского спецкурса «Социальный туризм», 

основанного на интерактивных технологиях обучения и обеспечивающего: 

систематизацию, обобщение и углубление полученных студентами 

профессиональных знаний и умений относительно особенностей деятельности в 

сфере социального туризма, развитие их профессиональных качеств, ценностное 

отношение к равному доступу всех членов общества к качественным туристическим 

услугам; обновленного содержания практической подготовки; системы социально и 

профессионально значимых мероприятий, направленных на организацию 

профессионального и личностного развития студентов во внеучебное время. 

Описан педагогический эксперимент по реализации выявленных условий, 

анализ результатов которого подтвердил гипотезу исследования. Полученная 

статистически значимая разница комплексного показателя сформированности 

готовности студентов экспериментальных групп до и после внедрения 

формирующих мероприятий, а также студентов контрольных и экспериментальных 

групп свидетельствует об эффективности реализованных организационно-

педагогических условий. 

Ключевые слова: социальный туризм, будущий специалист по туризму, 

готовность будущего специалиста по туризму к профессиональной деятельности в 

сфере социального туризма, профессиональная подготовка. 
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SUMMARY 

 

Lyuta D. Formation of readiness of future specialists in tourism for professional 

activity in the field of social tourism. – Qualified scientific work on the rights of a 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of pedagogical 

sciences on a specialty 13.00.04 – the theory and a technique of professional education. – 

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2021. 

The dissertation investigates a problem of formation of readiness of future experts in 

tourism to professional activity in the field of social tourism. The essence and content of 

readiness for professional activity in the field of social tourism are revealed, the 

peculiarities of its development in the conditions of higher education institution are 

defined and characterized. 

A set of organizational and pedagogical conditions has been developed and tested to 

ensure the effectiveness of the formative impact, namely: updating the content of 

professional training on the basis of integrative and meta-subject approaches; direction of 

practical training on obtaining primary professional experience in the field of social 

tourism; creating an environment of active social interaction in the institution of higher 

education. 

Certain organizational and pedagogical conditions have been introduced into the 

process of professional training of future tourists on the basis of: content modules of meta-

subject topics on social tourism; author’s special training course; updated content of 

practical training; system of socially and professionally significant activities aimed at 

organizing the professional and personal development of students in extracurricular 

activities. 

Key words: social tourism, future specialist, readiness of future tourism specialist for 

the professional activity in the field of social tourism, organizational and pedagogical 

conditions, professional training. 
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