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АНОТАЦІЯ 

Безкоровайна Л. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. – 

Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький національний 

університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2018. 

 

Зміст анотації 

У дисертації вперше досліджено теоретичні і методичні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої 

освіти України. Обґрунтовано сутність готовності майбутнього фахівця з 

туризмознавства до професійної діяльності, з’ясовано її структуру, що містить 

взаємопов’язані (мотиваційний, когнітивний, інформаційно-технологічний, 

діяльнісно-операційний, особистісно-творчий) компоненти, які відображають 

інтеграцію психологічної, теоретичної, інтелектуальної, процесуальної 

готовності особистості до діяльності.  

Визначено критерії сформованості готовності досліджуваних фахівців. 

Обґрунтовано концепцію та модель професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства у закладах вищої освіти. Провідна ідея концепції 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства полягає в 

побудові моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, 

що відповідає соціальним й освітнім вимогам, запитам ринку туристичних 

послуг, поліфункціональності туризму, індивідуальним потребам студентів, 

враховує безперервність і ступеневість навчання та передбачає: проектування й 

оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням вимог вищої освіти, 

ринку праці, сталого розвитку туризму із залученням роботодавців (керівників 

туристичних підприємств, фахівців, які працюють у вітчизняній туристичній 

сфері) до планування, розробки освітніх програм, навчальних планів, програм 

підготовки, навчальних та навчально-методичних матеріалів, дисциплін; 
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доцільне поєднання різних форм і методів навчання – активних, професійно 

спрямованих, з моделюванням й проектуванням реальної професійної ситуації, 

із залученням вітчизняних і зарубіжних фахівців з туризму; посилення 

практико-орієнтованої складової шляхом «занурення» студентів у реальне 

професійне середовище, виконання різних професійних завдань, науково-

дослідної та проектної роботи під час проходження стажування й практики в 

туристичних підприємствах України та закордоном; побудови дієвої на 

постійній основі інформаційно-комунікаційної системи «освітній 

простір↔студент↔професійний простір», з налагодженою системою 

взаємозв’язків та інтерактивної взаємодії студентів, викладачів, освітніх і 

туристичних закладів України й зарубіжжя; проектної, освітньої, наукової та 

професійної інтеграції; скерування й організація освітньо-виховної роботи 

студентів за участю викладачів, фахівців з туризму, організацій, громад у 

проведенні позааудиторних заходів (тематичних, професійно спрямованих) 

різних рівнів; створення комплексу умов для активізації, мотивації та 

безперервної науково-дослідної діяльності студентів шляхом розробки й 

оновлення нормативного забезпечення підготовки аспірантів, проектування й 

реалізації науково-дослідних й науково-практичних заходів. 

Удосконалено форми, методи, зміст навчального матеріалу для 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої 

освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) освітніх 

ступенях. Уточнено понятійно-категоріальний апарат професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти, що складають 

такі поняття, як: «туризм», «туризмологія», «фахівець з туризмознавства», 

«професійна компетентність фахівця з туризмознавства», «готовність 

майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності». 

Подальшого розвитку набули принципи професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти; положення 

щодо проектування змісту на основі ступеневості та безперервності навчання, з 

урахуванням вимог освіти, ринку праці, сталого розвитку туризму. 
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підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, модель підготовки, 

готовність майбутнього фахівця з туризмознавства. 

 

SUMMARY 

Bezkorovaina L. V. Theoretical and methodological basis of the 

professional training of the future masters of tourism in higher educational 

institutions. – As manuscript. 

Thesis for a doctoral degree in pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – 

theory and methodology of professional education. – Zaporizhzhia National 

University, Zaporizhzhia, 2018. 

The theoretical and methodological foundations of the professional training of 

the future masters of tourism in higher educational institutions of Ukraine are 

investigated. The essence of the readiness of the future masters of tourism to the 

professional activity is substantiated; its structure consisting of interrelated 

(motivational, cognitive, information-technological, activity-operational, personality-

creative) components is clarified. The criteria of the readiness of the future masters 

are determined. The concept is justified; the conceptual model of the professional 

training of the future masters of tourism in higher educational institutions is designed.  

The main idea of the concept of professional training of future masters of 

tourism in higher educational institutions is to create the model of the training future 

masters of tourism for the professional activities that corresponds to the social and 

educational requirements, tourism market needs, the variety of tourism, the individual 

needs of students.  

The effectiveness of the organizational and methodical system, innovative 

pedagogical technologies and the educational and information environment, which 

ensured its implementation, has been experimentally confirmed. A set of the 

organizational and pedagogical conditions was determined and proved its 

effectiveness. The structure of the educational and methodical complex of continuing 
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education for the first (bachelor's) and second (master's) educational levels is 

substantiated. Materials of research, educational-methodical complex introduced and 

used in the educational process of higher educational institutions.  

Proposals and recommendations for optimizing the organization of tourism, 

hotel business, and the practical results of students (tourist projects, routes, trips) 

accepted for use in tourism enterprises. Promising areas of research is the study of 

international practice of obtaining a PhD degree in tourism and the development of a 

program for the introduction of such practices in the domestic educational process of 

institutions of higher education 

Key words: future masters of tourism, tourism industry, the organizational and 

methodical system, the concept of professional training of future masters of tourism, 

model of the training future masters of tourism, the readiness of the future masters of 

tourism to the professional activity, innovative pedagogical technologies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасний туризм є одним із провідних видів 

господарської діяльності більшості країни світу, що швидко оновлюється, 

інтегруючись з іншими сферами. Саме тому актуальним питанням сучасності є 

всебічне дослідження туристичної галузі. Це ставить нові завдання перед 

туризмознавством як провідною галуззю наукового знання й формує нові вимоги 

до професійної підготовки фахівців з туризмознавства, спрямованої на 

забезпечення сформованості світоглядного, інноваційного, наукового мислення 

особистості фахівця, готовності до професійного вдосконалення впродовж 

життя. 

Основні напрями та вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства містяться у засадах Конституції України (1996, ред. 2016), 

Законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про туризм» 

(2015), «Про курорти» (2000); положеннях щодо: модернізації професійної 

підготовки майбутніх фахівців (Указ Президента України «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.» (2013)), неперервності 

освіти, міжнародної співпраці, інтеграції в галузі освіти (Національна доктрина 

розвитку освіти України у XXI столітті (2002)); врахування потреб молоді та 

співвіднесення їх реалізації з економічними можливостями держави (Закон 

України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 

(2017)); введення дисциплін з економічної, соціальної, культурної цінності 

туристичних обмінів (Глобальний етичний кодекс туризму (1999)); сприяння 

розвитку туристичної освіти (Осакська декларація тисячоліття (2001)); сталого 

розвитку туризму (Резолюція 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН ((2015)); 

вдосконалення системи підготовки згідно з умовами регіонального ринку праці 

(Стратегія розвитку Запорізької області на період до 2020 р. (2016)). 

Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

в закладах вищої освіти знайшла своє відображення при вирішенні широкого 

кола теоретичних і практичних питань у працях, спрямованих переважно на 
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дослідження: філософії освіти (В.П. Андрущенко [16], В.Г. Кремень [233; 236; 

237], В.О. Огнев’юк [331] та ін.); неперервної професійної освіти 

(С.У. Гончаренко [114], Н.Г. Ничкало [322], С.О. Сисоєва [443; 447] та ін.); 

розвитку особистості фахівця в ході професійної підготовки (В.В. Рибалка 

[420], В.А. Семиченко [436], Л.П. Сущенко [477] та ін.); професійної 

компетентності фахівця (О.І. Гура [122], Дж. Равен [417], А.К. Маркова [284] та 

ін.); педагогічної технології (В.П. Беспалько [77], М.М. Левіна [258], 

Л.М. Петренко [364], Г.К. Селевко [435] та ін.); інформаційного забезпечення 

освіти (В.Ю. Биков [78], Р.М. Вернидуб [95], В.К. Вінник [96], Р.С. Гуревич 

[124], М.Ю. Кадемія [127], Р.В. Клопов [207; 208], Т.І. Коваль [213], 

Г.О. Козлакова [217], В.В. Осадчий [337; 339], Т.Б. Поясок [384], І.В. Роберт 

[421], О.В. Тишевська-Шапошник [482], Ю.В. Триус [487; 488], В.М. Франчук 

[487; 489], Л.М. Хуторська [507] та ін.); моделювання в освіті (О.О. Горбачов 

[117], В.В. Лиханова [266], П.В. Станкевич [467], К.С. Тарарієва [117], 

Б.А. Франкфурт [503] та ін.). 

На увагу заслуговують праці, присвячені різним питанням туризму, 

вітчизняних (О.О. Бейдик [71], М.Г. Бойко [84], О.О. Любіцева [273], 

М.П. Мальська [279] та ін.) і зарубіжних (K. Аннару [538], Дж. Боуен [229], 

Ч. Голднер [565], П. Димитратос [551], ст. Д.Л. Едгель [550], І.В. Зорін [179; 

180], Т.П. Кавєріна [182], Т.П. Квартальнов [199], Ф. Котлер [229], Дж. Майкенз 

[229], Р. Макінтош [565], Х. Монтанер Монтехано [304], Н. аль-Сааді [567], 

Е. Плакойяннакі [304], Б. Рітчі [565] та ін.) учених.  

Важливі є також дослідження з питань туризмології і туризмознавства, 

що розкрито в роботах таких науковців: Г.П. Долженка [138; 139], 

Н.П. Крачило [231], О.А. Кручека [247–249], В.С. Пазенка [349], 

В. К. Федорченка та ін. 

Цінними є дослідження, присвячені теоретичним і методичним засадам 

професійної підготовки фахівців готельно-ресторанної та туристичної галузей, 

результати яких розкрито в працях вітчизняних (А.В. Віндюк [99], 

Л.В. Кнодель [211], А.П. Конох [225], Л.Г. Лук’янова [271], Н.В. Маковецька 
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[276], В.В. Обозний [329], Л.В. Сакун [429] та ін.) і зарубіжних (О.І. Зорін [177; 

181], М.С. Мартинович [497], Є.Г. Радигіна [418], І.В. Филипович [497] та ін.) 

науковців; а також окремі аспекти підготовки фахівців з туризмознавства, що 

висвітлено в праці: «Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства до діяльності у сфері адаптивного туризму» 

(А. О. Кухтій, С. Я. Кухтій, К. В. Лабарткава [252]). 

Водночас теоретичний аналіз наукових праць засвідчив, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти ще не 

була предметом цілісного наукового дослідження, зокрема, не обґрунтовано й 

не розроблено концепцію та модель професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства у закладах вищої освіти, не визначено структуру готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, організаційно-

методичні засади цієї підготовки. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її 

актуальність і доцільність зумовлені також наявними суперечностями між: 

– розбудовою системи безперервної освіти, що передбачає поетапність 

професійного становлення й розвитку майбутнього фахівця, та неузгодженістю 

змісту його підготовки на бакалаврському й магістерському рівнях вищої 

освіти; 

– основними завданнями національної стратегії з розвитку вищої освіти, 

що декларують залучення роботодавців до співпраці із закладами вищої освіти, 

зокрема, до участі у розробленні стандартів вищої освіти, організації 

проходження практики студентами, вирішенні питань надання першого 

робочого місця випускникам, та відсутністю налагодженої й діючої на постійній 

основі системи взаємозв’язку «освітнє середовище↔студент↔професійне 

середовище»; 

– наявністю значного позитивного зарубіжного досвіду підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема, туристичної сфери, та недостатнім рівнем його 

використання в освітній практиці вітчизняних закладів вищої освіти; 

– нагальною потребою туристичної індустрії як засобу міжнародного 
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взаєморозуміння й інтеграції в персоналі високої кваліфікації, що декларовано 

Гаазькою конференцією ООН, та неспроможністю вітчизняної системи освіти 

забезпечити в необхідному обсязі підготовку фахівців, здатних ефективно 

працювати в сучасному полікультурному середовищі; 

– утвердженням компетентнісного підходу в освіті та невизначеністю 

сутності й змісту професійної компетентності фахівця з туризмознавства, 

відсутністю теоретико-методичних та організаційно-методичних засад якісної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця. 

Тож, соціальна значущість якісної професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти, недостатня теоретична і 

практична розробленість шляхів вирішення цієї проблеми, окреслені об’єктивні 

суперечності зумовили вибір теми дисертаційної роботи: «Теоретичні і 

методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах». 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 

Запорізького національного університету в межах тем кафедри туризму: 

«Теоретичні та методичні засади підготовки і професійного розвитку фахівців з 

туризму та готельно-ресторанної справи» (ДР № 0115U000952); кафедри 

фізичної культури і спорту: «Теорія і практика професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (ДР № 0114U002658). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Запорізького 

національного університету (протокол № 4 від 18.12.2013) та узгоджено в Раді з 

координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН 

України (протокол № 252 від 28.01.2014). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти та визначення організаційно-

методичних умов їх впровадження. 
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Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– проаналізувати стан вирішення проблеми професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в педагогічній теорії та сучасній 

діяльності закладів вищої освіти України; 

– вивчити зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців 

туристичного напряму в закладах вищої освіти; 

– обґрунтувати структуру готовності майбутнього фахівця з 

туризмознавства до професійної діяльності, як результат його професійної 

підготовки; 

– обґрунтувати концепцію професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти; 

– розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити 

концептуальну модель професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; 

– визначити критерії ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти; 

– розробити організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти в 

сучасних умовах туристичної індустрії. 

Концепція дослідження базується на розумінні професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства як цілісної, відкритої, інтегративної, 

багаторівневої, мобільної системи, що відповідає соціальним і освітнім 

вимогам, запитам ринку туристичних послуг, поліфункціональності туризму, 

індивідуальним потребам студентів та складається з теоретико-методологічної, 

структурно-змістової, реалізаційно-технологічної, критеріально-аналітичної 

складових, міцний зв’язок та дієвість яких забезпечено методологічною 



21 

 

основою: на філософському рівні – принципи філософії щодо розвитку, 

самореалізації, самовдосконалення особистості; усвідомлення цінності 

досягнення професійних результатів у туризмі; на загальнонауковому – 

концептуальні основи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в умовах інформаційного, технологічного, глобалізованого 

світу; принципи: гуманізму, природозгідності, свідомості й активності, 

наочності, поступовості та систематичності знань, міцності оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками; системний підхід як головний, що інтегрує 

всі інші в єдиний комплексний методологічний задум; на конкретно-науковому 

– принципи: громадянськості, комунікативності, міждисциплінарності, 

багаторівневості, безперервності, атрактивності, полікультурності, соціальної 

актуальності, економічної доцільності, соціоморфності; особистісний, 

діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, логістичний, інноваційний 

підходи; на технологічному – система методів дослідження професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; технологія реалізації 

організаційно-методичних засад і умов формування готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; методи дослідження й 

оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. 

Значущість професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності позначається на таких функціях, як: суспільна – 

розвиток туризму як соціально-економічної інфраструктури, міжнародного 

взаємозв’язку й співробітництва; культурологічна – розвиток гармонійної, 

полікультурної особистості із цілісним науковим світоглядом щодо світової, 

міжнародної ролі туризму в культурному об’єднанні людства; особистісна – 

інтелектуальний, психологічний, професійний розвиток, становлення 

національної свідомості; гуманітарна – розвиток творчого потенціалу 

особистості, обізнаності, прагнення до самовдосконалення, поширення знань; 

політична – усвідомлення професії в туризмі як дієвого засобу збереження миру 

й взаєморозуміння суспільства. 
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Провідна ідея полягає в побудові моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства, що відповідає соціальним й освітнім 

вимогам, запитам ринку туристичних послуг, поліфункціональності туризму, 

індивідуальним потребам студентів, враховує безперервність і ступеневість 

навчання та передбачає: 

– проектування й оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням 

вимог освіти, ринку праці, сталого розвитку туризму із залученням 

роботодавців (керівників туристичних підприємств, фахівців, які працюють у 

вітчизняній туристичній сфері) до планування, розробки освітніх програм, 

навчальних планів, програм підготовки, навчальних та навчально-методичних 

матеріалів, дисциплін; доцільне поєднання різних форм і методів навчання – 

активних, професійно спрямованих, з моделюванням та проектуванням 

реальної професійної ситуації, із залученням вітчизняних і зарубіжних фахівців 

з туризму; посилення практико-орієнтованої складової шляхом «занурення» 

студентів у реальне професійне середовище, виконання різних професійних 

завдань, науково-дослідної та проектної роботи під час проходження 

стажування й практики в туристичних підприємствах України та за кордоном; 

побудови дієвої на постійній основі інформаційно-комунікаційної системи 

«освітній простір↔студент↔професійний простір» з налагодженою системою 

взаємозв’язків та інтерактивної взаємодії студентів, викладачів, освітніх і 

туристичних закладів України й зарубіжжя; проектної, освітньої, наукової та 

професійної інтеграції; скерування й організація освітньо-виховної роботи 

студентів за участю викладачів, фахівців з туризму, організацій, громад у 

проведенні позааудиторних заходів (тематичних, професійно спрямованих) 

різних рівнів; створення комплексу умов для активізації, мотивації та 

безперервної науково-дослідної діяльності студентів шляхом розробки й 

оновлення нормативного забезпечення підготовки аспірантів, проектування та 

реалізації науково-дослідних і науково-практичних заходів. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що професійна підготовка 

майбутніх фахівців з туризмознавства набуває ефективності, якщо вона 
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здійснюється відповідно до обґрунтованої концепції, що розкриває її специфіку 

та визначає складові моделі професійної підготовки як цілісної організаційно-

педагогічної системи формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. 

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових гіпотезах, відповідно до 

яких професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства є 

ефективною, якщо: 

– вона концептуально ґрунтується на базових положеннях щодо освітніх 

вимог, стратегії сталого розвитку туризму; 

– забезпечена безперервність навчання на всіх рівнях вищої освіти; 

– здійснюється систематичне оновлення змісту підготовки на всіх рівнях 

вищої освіти на основі постійного взаємозв’язку з роботодавцями; 

– посилена практико-орієнтована складова підготовки шляхом 

«занурення» студентів у реальне професійне середовище; 

– здійснюється науково-дослідна й інноваційно-проектна робота з 

виконанням дослідних завдань на туристичних підприємствах, згідно з 

напрямами державної освітньої політики з розвитку наукової та інноваційної 

діяльності в освіті. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і 

перевірки гіпотези дослідження використано комплекс сучасних 

загальнонаукових методів: 

– теоретичних: аналіз, контент-аналіз, гіпотетико-дедуктивний метод, 

метод системного аналізу, класифікації, узагальнення, моделювання, 

проектування – для з’ясування стану вивчення проблеми в науковій теорії та 

практиці; визначення науково-теоретичних основ туризму; обґрунтування 

концепції професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, 

структури їх готовності до професійної діяльності; визначення критеріїв, 

показників та рівнів її сформованості; розробки концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, освітньо-

інформаційного середовища, інноваційної педагогічної технології; 
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– емпіричних: анкетування, тестування, експертна оцінка, рейтинг, 

індексування, педагогічний експеримент, реєстрації, SWOT-аналіз – для 

експериментальної перевірки ефективності концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; 

– математичної статистики: методи первинної обробки даних 

(розрахунок показників центральної тенденції, показників мінливості, графічне 

представлення результатів); параметричні методи перевірки гіпотез (t-критерій 

Стьюдента й однофакторний дисперсійний аналіз) – для оцінювання значущості 

результатів дослідження; кореляційного аналізу (розрахунок коефіцієнта 

конкордації Кендалла) – для підтвердження компонентної структури готовності 

та перевірки узгодженості оцінок експертів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше: розроблено й обґрунтовано концепцію та концептуальну 

модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в 

закладах вищої освіти; визначено структуру готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності (мотиваційний, когнітивний, 

інформаційно-технологічний, діяльнісно-операційний, особистісно-творчий 

компоненти), критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства (мотиваційно-ціннісний, системно-пізнавальний, діяльнісно-

інформаційний, практично-професійний, індивідуально-креативний); 

розроблено організаційно-методичні засади; обґрунтовано структуру 

навчально-методичного комплексу для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти; 

– вдосконалено: зміст, форми, методи професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти; 

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти, що становлять 

такі поняття, як: «туризм», «туризмознавство», «фахівець з туризмознавства», 

«професійна компетентність фахівця з туризмознавства», «готовність 

майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності; 
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– набули подальшого розвитку принципи професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти; положення щодо 

проектування змісту навчання з урахуванням вимог освіти, ринку праці, сталого 

розвитку туризму. 

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

розроблено і впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства навчально-методичний комплекс: для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: навчальні програми дисциплін «Інноваційні 

технології в туризмі», «Ціноутворення в туристичній діяльності», «Технологія 

туристичної діяльності», «Основи маркетингу», «Маркетинг туризму»; 

навчальний посібник «Організація туристичної діяльності», навчально-методичні 

посібники: «Організація анімаційної діяльності»; «Маркетинг туризму», «Основи 

маркетингу»; для другого (магістерського): навчальні програми дисциплін 

«Стратегічний менеджмент і маркетинг в туризмі», «Управління проектами в 

туризмі», «Управління якістю туристичних послуг»; спецкурс «Проектування 

туристичного продукту»; навчальний посібник «Основи проектування 

туристичного продукту». 

До кожної дисципліни на основі системи навчання Moodle розроблено 

відповідне електронне забезпечення. Створено (в складі творчої групи) 

комп’ютерну програму «Система оцінювання рівня готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної діяльності (TOUR 

TEST)» (заяву про реєстрацію авторського права подано до Державної служби 

інтелектуальної власності України (14.08.2017)) для діагностування якості 

підготовки студентів. Для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) 

рівня вищої освіти розроблено (спільно з ініціативною групою) освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії галузі знань 01 Освіта, спеціальності 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями), що сприяло вступу студентів до аспірантури. 

Розроблено організаційно-методичні заходи, що забезпечили дієвий на 

постійній основі взаємозв’язок «освітнє середовище↔студент↔професійне 
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середовище» (оновлення системи договорів, угод про співпрацю, залучення 

роботодавців, зокрема, іноземних, до освітньо-виховного процесу на всіх 

етапах, створення сторінки кафедри в соціальній мережі Facebook), що 

позначилось на практичній реалізації студентських проектів з туризму та 

працевлаштуванні випускників. 

Результати впроваджені й використовуються в освітньому процесі: 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 2590/01 

від 06.10.2015), Класичного приватного університету (довідка № 824 від 

12.05.2016), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди» (довідка № 531 від 31.05.2016), 

Київського національного лінгвістичного університету (довідка від 15.09.2016), 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (довідка № 01-28/2015 від 10.10.2016), Національного 

університету фізичного виховання та спорту України (довідка № 01-21/189 від 

25.11.2016), Запорізького національного університету (довідка № 01-14/117 від 

06.07.2017); рекомендації щодо вдосконалення туристичної діяльності та 

готельної справи прийняті до практичного використання в системі роботи: 

«ТА Магеллан» (довідка № 46 від 21.01.2016), Park Inn Palace, Southend-on-Sea, 

UK (довідка від 03.03.2017), готелю «Театральний» (ТОВ «Таврійська 

інвестиційна група») (довідка № 177 від 15.03.2017). 

Упродовж усього періоду педагогічного експерименту автор особисто 

брала участь в апробації та практичному впровадженні розроблених 

організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, працюючи на посаді доцента кафедри туризму Запорізького 

національного університету. 

Особистий внесок. В опублікованих зі співавторами працях авторці 

належать: ідея загальної концепції, основних положень, структура й зміст [4; 

12; 15; 38; 46; 48; 49; 50; 51; 52; 54; 55]; концепція загальної структури і змісту 

[6; 7; 16]; ідея загальної концепції, структури та змісту розділів 1–6 [30]; 

структура та зміст тем 1, 5 [33]; загальна концепція, структура й зміст лекцій 1–
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5, 7, 8 [35]; загальна концепція, структура та зміст тем 1–4, 6–9 [36]. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на 

тему: «Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та 

спорту до впровадження технології спортивного менеджменту» була захищена у 

2009 р. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської дисертації не 

використані. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні 

результати дисертаційного дослідження обговорювалися на науково-

практичних конференціях, форумах, семінарах різного рівня: 

– міжнародних: «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, 

спорту та туризму» (м. Запоріжжя, 2010, 2013 рр.); «Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту» (м. Київ, 2016 р.); 

«Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і 

туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти» (м. Переяслав-

Хмельницький, 2016 р.); «Неперервна освіта нового сторіччя, досягнення та 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2016 р.); «Стратегічні імперативи розвитку 

туризму та економіки в умовах глобалізації» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

«Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки» (м. Дніпро, 2017 р.); 

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» 

(м. Львів, 2017 р.); «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту, фізичної 

реабілітації та туризму в сучасних умовах життя» (м. Запоріжжя, 2017 р.); 

– всеукраїнських: «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у 

трансформаційних процесах українського суспільства» (м. Кременчук, 2014 р.); 

«Інформаційні технології в освіті та науці» (м. Мелітополь, 2015 р.); «Роль 

освіти у формуванні життєвих цінностей молоді» (м. Мелітополь, 2015 р.); 

«Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

«Наукова думка сучасності і майбутнього» (м. Полтава, 2017 р.); «Підвищення 

якості освіти: стан, проблеми, перспективи» (м. Кривий Ріг, 2017 р.); 

– міжвузівській: «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах 
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полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу» (м. Київ, 

2017 р.); 

– І регіональному форумі «Наука. Влада. Бізнес» (м. Запоріжжя, 2016 р.); 

засіданнях кафедри туризму, науково-методичних семінарах (2014–2017 рр.), 

розширеному засіданні кафедри фізичної культури і спорту (протокол № 3 від 

14.09.2017) Запорізького національного університету. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 54 праці, зокрема: 

1 монографія, 28 статей у наукових виданнях (із них 26 у фахових виданнях 

України, 11 з яких є наукометричними; 2 у виданнях, що реферуються 

міжнародними наукометричними базами), 2 навчальних посібники, 

1 навчально-методичний посібник, 1 практикум, 1 конспект лекцій, 11 тез 

доповідей у збірниках наукових конференцій, 9 статей в інших виданнях. Із них 

34 роботи написані авторкою одноосібно. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг 

дисертації – 713 сторінок (29,7 авт. арк.), із них основний текст – 373 сторінки 

(15,5 авт. арк.). Список використаних джерел містить 586 найменувань, 

зокрема, 52 – іноземними мовами. Робота містить 46 рисунків і 21 таблицю. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА  

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

В розділі досліджено теоретико-методологічні основи туристичної науки, 

виокремлено методологічні підходи для їх вивчення; розкрито наукове 

підґрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; 

з’ясовано зміст і структуру готовності майбутнього фахівця з туризмознавства 

до професійної діяльності, схарактеризовано комплекс її компонентів; уточнено 

компетентності та ключові компетенції фахівців з туризмознавства, понятійно-

категоріальний апарат професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти, що становлять такі поняття, як: 

«туризм», «туризмознавство», «фахівець з туризмознавства», «професійна 

компетентність фахівця з туризмознавства»; проаналізовано особливості 

професійної туристичної освіти у педагогічній теорії та практиці країни; 

розкрито сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти України. 

 

 

1.1. Теоретико-методологічні основи туристичної науки  

 

На сьогодні туризм є однією із найпоширених, провідних й 

найефективніших форм господарської діяльності будь-якої країни світу. Туризм 

динамічно змінюється й зростає, поширюються його нові види діяльності, нові 

місця призначення, нові технології, нові туристичні ринки. Велика кількість 

туристів подорожують світом, для них розробляються різноманітні туристичні 

пакети, круїзи, індивідуальні маршрути. Все це генерує туристичну діяльність, 

змінює суспільне життя, впливає на економіку та соціальний розвиток будь-

якої країни. Оскільки індустрія туризму є глобальним бізнесом, що продовжує 
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нарощуватися, в суспільстві увага має приділятися проблемам навколишнього 

середовища, культурним та економічним питанням, створенню привабливих 

для туристів краєвидів та рекреаційних об’єктів. Задоволення зростання 

туристичної галузі за рахунок добре спланованого, екологічно безпечного 

розвитку є складним завданням для планування всього світу, незалежно від 

того, це Індонезія, Непал, США, Австралія, Таїланд або Франція [565, с. 4]. 

Тож, актуальним питанням світової сучасності є дослідження предмету 

туризму, визначення його теоретико-методологічних основ, наукового 

обґрунтування, висвітлення нагальних проблем організації туристичної 

діяльності, прогнозування перспектив сталого розвитку туризму, створення 

основ для вирішення складних питань цієї галузі, оскільки вона працює в 

умовах все більш технологічного, інформаційного й глобалізованого світу.  

Впродовж багатьох років вивчається таке складне соціально-економічне 

явище, як туризм. Різні його аспекти досліджують фахівці з географії, історії, 

економіки, педагогіки, медицини, а також представники інших наукових 

напрямів. Опубліковано значну кількість наукових статей, монографій, 

проведено багато нарад з питань туризму, проте назва науки про туризм, з яким 

би погодились усі фахівці, донині відсутня. 

Зауважимо, що кожна наука має особистий обʼєкт, предмет і субʼєкт й, 

зважаючи на філософські категорії, обʼєктом наукового дослідження є процес 

або явище, що породжує проблемну ситуацію та обирається для вивчення 

дослідником. Як вказують учені В.Г. Горохов і С.З. Пакуляк, наука слугує 

справі самопізнання й пізнання фактичних звʼязків [118, с. 154]. Тож, зважаючи 

на окреслене, зʼясувати сутність туризму понятійним способом, представити 

його категоріально, концептуально є досить складною справою, адже туризм є 

багатобічним явищем суспільного життя і його неможливо визначити 

однозначно.  

Туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем, що повʼязує 

такі поняття, як: інфраструктура, гостинність, управління, пересування, якість 
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туристичного продукту, охорона навколишнього середовища, підготовка 

професійних кадрів, транспорт, служба безпеки туристів тощо.  

Cлушним є твердження Г.П. Долженка [137], що вибір однослівної 

номінації науки про туризм ускладнений відсутністю жодної номінації науки, 

обʼєкт якої позначався б лексемою з суфіксом -изм, що, звичайно, перешкоджає 

використанню слова в якості назви центрального і самодостатнього обʼєкта 

самостійної науки. Ці думки вчений підтверджує посиланням на відомого 

фахівця в галузі словотворення З.А. Потиху, який вважає, що до номінацій з 

означеним суфіксом входять іменники, які є назвами вчення, суспільно-

політичних і наукових напрямів, дій, якостей та схильностей [141]. 

Зазначимо, що протягом багатьох років фахівцями аналізуються також 

такі поняття туристичної науки, як: «туристика», «туризмологія», 

«туризмознавство», «туризмоведення», їх зміст, особливості, відмінності та 

взаємозв’язки.  

На основі теоретичного аналізу, здійсненого Я.В.Міщенко [294], 

зʼясовано, що вчені І.В. Зорін і В.О. Квартальнов у 2001 р. розробили поняття 

обʼєкта, предмета й субʼєкта туристичної науки, яку назвали «туристикою», що 

є цілісною системою сучасних фундаментальних і прикладних наук про туризм, 

туристичну діяльність, туристичну економіку, менеджмент туризму та 

туристське законодавство [184]. Обґрунтовуючи необхідність становлення 

туризму як обʼєкта наукових досліджень, І.В. Зорін та А.І. Зорін стверджують, 

що, зважаючи на неможливість окремих наукових дисциплін вичерпно 

охарактеризувати туризм як обʼєкт особистих досліджень, туристика має взяти 

на себе роль міждисциплінарних досліджень, стати метанаукою про обʼєкт, 

субʼєкт і предмет туристичної діяльності [181, с. 131-132].  

Згідно з думкою В.О. Квартального, поняття «туристика» розглядається 

як наука, що синтезує дані різних наукових дисциплін, що вивчають туризм, і 

займається формуванням та розвитком цілісної концепції туризму [200, c. 19]. 

Також пан вчений визначає ключові характеристики туризму як науки, а саме: 

субʼєкт туристики (турист, який задовольняє свої рекреаційні потреби і 
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характеризується особливою системою властивостей і станів, знання яких є 

обовʼязковим для фахівця з туризму); обʼєкт туристики (індустрія туризму, 

туристичні центри і райони, що включають комплекс природних та культурно-

історичних умов, а також підприємства сфери послуг, якими користуються 

туристи в місці відпочинку й під час транспортування); предмет туристики 

(туристичний продукт, спеціально організована туроператором програма 

рекреаційної діяльності та обслуговування, реалізована на ринку як 

самостійний продукт [200, c. 25]. Тож, поділяючи думку вченого, поняття 

«туристика» розглядається нами як наука, що на основі синтезу різноманітних 

даних, отриманих з різних наукових дисциплін, що вивчають туризм, формує 

його цілісну концепцію. 

Вивчення термінологічних труднощів у туристиці уможливили 

дослідникам А.М. Бузні та А.С. Мацовій зʼясувати, що на відміну від такого 

поняття, як «туризмознавство», поняття «туристика» означає більш широку 

сферу діяльності: це цілісна система сучасних фундаментальних і прикладних 

наук про туризм, туристичну діяльність, туристичну економіку, менеджмент 

туризму й туристське законодавство [89, с. 107].  

Слід зазначити, що в Україні, починаючи з 1980 р., поняття 

«туризмознавство» набуло переваги над поняттям «туристика» після публікації 

наукової монографії Н.П. Крачило «Основи туризмознавства» [231]. Вагомим 

внеском у становлення української туризмологічної школи є праці 

В.К. Федорченка, зокрема, «Енциклопедичний словник-довідник з туризму» 

[151].  

Вивченню та узагальненню теоретичних досліджень у різних напрямах 

туризмознавства, цілісного уявлення про туризм як багатогранний феномен 

сучасності, роль і значення цього соціального інституту в житті суспільства 

присвятили роботи такі українські вчені, як: О.А. Кручек, О.О. Любіцева, 

В.С. Пазенок [247; 248; 349].  

Як затверджує Г.П. Долженко, численні й різнобічні дослідження 

сучасного туризму, входять до комплексної науки про туризм, яка може бути 
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названа «туризмознавство», «туризмологія» або «туристика». Уважне 

прочитання й аналіз визначень понять, надають можливість визнати 

тотожними, або близькими за своїм значенням, тобто синоніми; і немає підстав 

для припущення, що будь-яке із цих трьох понять раптом стане єдиним для 

позначення комплексної науки про туризм [139].  

Формування наукових принципів туризмознавства йшло поступово, 

впродовж всього процесу його становлення й розвитку; перші спроби 

наукового осягнення мандрівок проходили в руслі загальнокультурних і 

філософських традицій [248].  

Вивчаючи феномен туризму з точки зору філософського розуміння, вчені 

В.С. Пазенок і В.К. Федорченко констатують, що проблематика туризму в її 

теоретико-методологічному аспекті протягом останніх років почала досить 

енергійно осмислюватися і розроблятися українськими фахівцями [350]. При 

цьому, як стверджують науковці, в полі уваги українських дослідників 

перебувають точки дотику туризмознавства із політологією, історією, 

екологією, соціологією, правознавством, культурологією, етикою, 

релігієзнавством, антропологією, економікою та маркетингом, педагогікою та 

психологією, географією та країнознавством. Одним із чинників, що стимулює 

створення туризмології, є необхідність перегляду традиційного розуміння 

туризму як суто «індустрії подорожей та відпочинку», надання цій думці 

«людського виміру», що передбачає наголос на світоглядному, культурному, 

гуманістичному, пізнавальному, етичному, естетичному та комунікативному 

значенні туризму як специфічного соціального інституту і феномена 

загальнолюдської культури. В цьому аспекті головним об’єктом 

туризмознавства виступають не готелі, кемпінги та агенції, а людина, що 

подорожує. Подорож – одне із ключових понять тезаурусу туризмознавства: рід 

діяльності, що є туризмом, включає в себе організацію подорожей та індустрію 

гостинності. Втім, людина, що подорожує (вчений, науковець, бізнесмен, 

прочанин, відпочиваючий, країнознавець, спортсмен-альпініст або молодий 

шукач пригод), – це не лише «споживач туристського продукту», що 
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пересувається у просторі й часі, а особистість, яка впродовж мандрівок, 

поїздок, походів прилучається до світу природи і культурних артефактів, до 

«ціннісних галактик» інших країн, народів, людей [350]. 

У руслі окресленого, доцільним вбачається також розгляд О.А. Кручека, 

який, вивчаючи еволюцію туризмології як теоретичного вчення про туризм, 

виокремив два певні періоди його еволюції [248]. Тож, наведемо їх зміст з 

точки зору вченого. 

Так, згідно з ідеєю пана науковця, перший (передтуризмологічний) період 

– це доіндустріальна епоха соціально-економічного розвитку суспільства: 

знання про подорожі (передтуризм) ще не долають межі діючої практики, 

втілені в ній, і подаються переважно в мандрівнографічній, описовій формі. 

Характер тогочасних подорожей: діловий, елітарний, вибірковий, суспільно 

обмежений; мета – організація торгівельного обміну, відкриття нових земель, 

опанування нових ринків, організація аристократичного дозвілля. Дані щодо 

мандрівок, подорожей, відвідувань позначені утилітарною доцільністю, що 

зумовило відображення світоглядного, культурологічного знання вдумливого й 

чутливого учасника мандрівних подій – мандрівників-істориків, дипломатів, 

філософів, географів, торговців, мореплавців. Період охоплює часи античної 

доби, епохи Відродження та новочасовий період.  

Другий період – становлення індустріального суспільства та його перехід 

до постіндустріальної фази; стадія формування «інституалізованого» знання 

щодо подорожей, виникнення якісно нових знань про мандрівництво, 

створення перших теоретичних моделей туристської діяльності. Вирізняється 

появою наукових знань про мандрівництво, що поступово набувають форми 

теоретичних моделей предметної діяльності, факти такої діяльності фіксуються 

у поняттях (концептах), що складають елементи теоретичної конструкції 

туризмології. В межах цього періоду вчений виокремлює декілька таких етапів, 

як:  

- перший етап (друга половина ХІХ ст.) – поява перших наукових 

узагальнень туристичної практики, розробка опорних базових категорій 
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туристської науки; в Австрії, Швейцарії, Німеччині, Франції, Італії, Бельгії, 

Польщі з’являються перші праці, що містять систематизовані результати 

наукового осмислення досвіду туристської справи; в творах науковців 

застосовується професійна «мова туризму» та туризмознавча термінологія; 

з’являються такі базові для туризмології поняття, як «географія туризму» та 

«туристичний регіон» (Дж. Страднер, Австрія), «туристична рекреація» 

(Б. Браун, США), «туристична індустрія» (К. Спіутс, Австрія) та ін.;  

- другий етап (перша половина ХХ ст.) – туристичний рух посилюється 

й позитивно впливає на соціально-економічний стан багатьох країн; туризм 

розглядається як одна з найрентабельніших галузей господарства; з’являється 

низка праць, серед яких – робота вченого К. Штюптца «Географічні умови і 

наслідки туризму в Тиролі» (1919 р.), де підкреслюється визначна роль туризму 

в перетворенні економічних, суспільних і культурних взаємозв’язків у країнах і 

регіонах, що приймають туристів; з’являються національні туризмознавчі 

школи, серед яких творчою активністю вирізняються: австрійська (П. Бернекер, 

Р. Енгельман, Дж. Страднер, К. Штюпц, В. Фрейер), німецька (Г. Вегенер, 

Р. Глюксман А. Грюнталь, А. Кох), британська (З. Бауман, Е. Коен, 

Дж. Ленгкік, Д. Пірс, Дж. Суорбрак), датська (Н. Лейпер), швейцарська 

(С. Каспар, К. Крапф, Д. Кріппендорф, В. Хунцікер), французька (М. Байер, 

Р. Бланшар, П. Деферт, Ж.М. Оернер, С. Перро, Ф. Франжіаллі), польська 

(І. Енджейчик, С. Лещицький, К. Лібер, К. Пшецлавський), болгарська 

(М. Бочваров, Л. Дичев, М. Нешков) школи та ін. [248].  

Тож, враховуючи зазначене, підкреслимо, що теорія туризму 

(туризмологія, туристика, туризмознавство) покликана в системно-

структурному вигляді відобразити феномен туризму, всі його складові. З огляду 

на окреслене, поділяючи думки вчених щодо з’ясування понять, що визначають 

комплексну науку про туризм, визнаємо, що поняття «туризмознавство» є 

рівнозначним, тотожним за своїм значенням таким поняттям, як «туризмологія» 

і «туристика», розглядається як особлива наука, що на основі синтезу 

різноманітних даних, отриманих з різних наукових дисциплін, що вивчають 
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туризм, створює його цілісну концепцію та забезпечує виконання таких 

функцій, як: світоглядна, культурологічна, виховна, екологічна, політична та 

економічна.. 

Враховуючи зазначене, варто підкреслити, що практична значущість 

туризмознавства, призначеного для всебічного вивчення розвитку туристичної 

індустрії, позначається на виконанні таких функцій, як:  

- світоглядна (поширення знань з туризму, залучення більшої кількості 

людей до мандрів сприяє їх долученню до світу природи і культурних 

цінностей інших країн та народів, завдяки чому відбувається формування 

світоглядних, культурологічних знань особистості туриста, розкриття його 

творчого потенціалу, виховання полікультурності, ціннісного ставлення до 

всесвіту);  

- культурологічна (сприяння розвиткові туризму слугує потужним 

поштовхом для поширення й зміцнення культурних, наукових, освітніх, 

економічних взаємозв’язків і взаєморозуміння між народами світу, підвищення 

цінності культурної спадщини свого народу, толерантного й доброзичливого 

сприйняття традицій, релігії, культури інших людей);  

- виховна (пізнання навколишнього світу, аналіз та накопичення досвіду, 

поширення світогляду, підвищення рівня знань і практичних навичок з туризму, 

сприяє розвитку наукового мислення особистості дослідника і туриста, 

розуміння цінності історико-культурної спадщини рідного краю та світової 

культури і мистецтва, формуванню патріотизму й усвідомленню себе 

космополітом);  

- екологічна (визначається більш глибоким розумінням необхідності 

збереження оточуючого середовища, покращення екологічного стану своєї 

країни та світу в цілому);  

- політична (усвідомлення, що туризм є важливим і дієвим засобом 

збереження миру та взаєморозуміння між усіма людьми планети);  

- економічна (глибоке вивчення соціального попиту на туристичні 

послуги, розроблення ефективних способів підвищення якості туристичного 
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сервісу, залучення туристів до використання туристичних ресурсів, сприяє 

економічному розвитку країни та підвищенню рівня життя суспільства).  

Зазначимо, що на сьогодні в науковому туристичному співтоваристві не 

встановлено єдиної думки щодо того, яким чином слід провадити вивчення 

туризму, які методи при цьому необхідно застосовувати. Використання деяких 

методологічних підходів для дослідження туризму пропонують відомі й 

авторитетні вчені з туризму Р. Макінтош, Ч. Голднер та Б. Рітчі [565, с. 21–27]. 

Тож, наведемо їх зміст й особливості застосування: 

- інституційний підхід розглядає різні установи і посередників з 

туризму; вивчає організацію, методи роботи, проблеми, витрати та економічний 

стан; створює базу даних для подальшого вивчення туризму; продуктовий 

підхід включає вивчення різних туристичних продуктів з точки зору їх 

виробництва, реклами, продажу та споживання;  

- історичний – широко не використовується; включає аналіз діяльності 

туристичних інститутів в історичному спектрі та вплив інновацій на їх 

розвиток;  

- управлінський – є популярним, важливим й ефективним, оскільки 

використовує оцінки інших підходів та орієнтується на дослідження окремих 

туристичних підприємств і фокусує увагу на управлінських заходах, 

необхідних для роботи туристичної фірми (планування, аналіз, ціноутворення, 

реклама, контроль тощо), що мають мікроекономічний характер, процедури 

яких спрямовані на врахування змін у туристичному середовищі; 

- економічний – використовується для аналізу туризму як внутрішньої, 

так і світової економіки з точки зору попиту і пропозиції, впливу на платіжний 

баланс й іноземну валюту, зайнятість і витрати населення, економічний 

розвиток та інші економічні чинники, за допомогою яких можливо розробити 

основу для аналізу туризму, його економічного впливу на країну і суспільство;  

- соціологічний підхід – використання зумовлено тим, що туризм як 

соціальна діяльність, потребує вивчення індивідуальної й групової поведінки 

туристів і впливу суспільства на туризм;  
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- географічний – застосовується під час вивчення місцевості туристичної 

зони, ландшафту, клімату, а також економічних та соціально-культурних 

аспектів, особливе місце в яких належить аналізу рекреаційної географії, 

оскільки туризм і рекреація знаходяться у взаємозв’язку; 

- міждисциплінарний підхід – оскільки туризм охоплює практично всі 

аспекти життя суспільства, доцільно застосовувати такі підходи, як: 

антропологічний (для вивчення місця і ролі людини в системі інститутів 

туристичної діяльності); психологічний (для визначення найкращого способу 

реклами туристичного продукту); політико-науковий (для аналізу політичних 

інститутів); правовий (для аналізу законодавчих актів та органів, що 

регламентують відповідну туристичну діяльність); транспортування (для 

дослідження перевезення пасажирів); 

- системний підхід є необхідним для вивчення туризму, об’єднує й 

інтегрує інші підходи в єдиний комплексний підхід, за допомогою якого на 

макрорівні вивчається діяльність туристичних підприємств у конкурентному 

середовищі, їх ринки, а також взаємозв’язки зі споживачами та іншими 

системами: політичною, правовою, економічною, соціальною [565, с. 21-27]. 

Тож, з огляду на міркування вчених щодо запропонованих підходів, 

вважаємо, що для вивчення теоретико-методологічних основ туризму доцільно 

використовувати такі методологічні підходи, як: системний, 

міждисциплінарний, інституційний, соціологічний, управлінський, історичний, 

продуктовий, географічний, економічний.  

Зауважимо, що всеосяжну методологічну основу для збору і складання 

статистики туризму в усіх країнах незалежно від рівня розвитку їх 

статистичних систем містять Міжнародні рекомендації із статистики туризму, 

основною аудиторією яких є персонал національних статистичних управлінь та 

національних туристичних адміністрацій, що займаються складанням 

статистики туризму [564]. 

Сучасний туризм привертає увагу вчених із багатьох галузей, більшість 

досліджень проводилися для спеціальних цілей і використовували вузькі 
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операційні визначення, щоб задовольнити особливі потреби дослідників чи 

державних службовців; ці дослідження не охоплювали системний підхід. Тому 

багато визначень поняття «туризм» ґрунтуються на віддаленості, тривалості 

часу й цілі поїздки. Це ускладнює збирання статистичної інформації, яку вчені 

можуть використовувати для розробки бази даних, опису й аналізу феномену 

туризму. Проблема не є тривіальною й впродовж багатьох років це питання 

вирішують такі організації, як: Ліга Націй, Організація Об’єднаних Націй 

(ООН), Світова Туристична Організація Об’єднаних Націй (ЮНВТО – 

міжнародна міжурядова організація в галузі туризму, що є агенцією ООН і 

відповідає за загальнодоступність туризму і перспективний розвиток 

туристичної галузі), Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), Національна Комісія з огляду ресурсів туризму, Національна дослідна 

політика в галузі туризму Сенату США [565, с. 7]. 

Як зазначає О.А. Кручек, туризм як суспільний феномен з’явився в 

середині XIX ст. з появою першої в історії туристської організації «Томас Кук і 

син» у Великій Британії в 1847 р. [247]. Варто підкреслити, що вперше поняття 

«міжнародний туризм» було розглянуто Комітетом експертів з питань 

статистики Ліги Націй у 1937 р. [468, c. 31].  

Як з’ясував пан О.А. Кручек, ініціатором створення теорії туризму є 

американський теоретик, заслужений професор туризму Мічиганського 

університету (США) Роберт Макінтош, який у творах з проблематики туризму 

(«Міжнародні подорожі та туризм», «Узгодження прибутку, туризму й індустрії 

гостинності», «Туризм: принципи, практики, філософії»), подав розуміння 

поняття «туризму» як обʼєкту наукового пізнання [248]. 

Зазначимо, що вагомий внесок у створення й розвиток теорії туризму 

належить російським вченим М.Б. Біржакову, В.П. Грицкевичу, І.В. Зоріну, 

В.А. Квартальнову. Так, наприклад, у працях пана В.А. Квартального 

(«Біосфера і туризм», «Теорія і практика туризму») представлено 

термінологічне визначення поняття «туризм», висвітлено його історичні форми, 

охарактеризовано значення туризму в його різноманітних проявах. Як вважає 
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Т.І. Ткаченко, формулювання поняття «туризм» змінювалося з часом залежно 

від етапу його історичного розвитку, виникнення нових явищ і процесів 

соціального, економічного й екологічного характеру, а його зміст залежав від 

того, в межах якої наукової дисципліни воно формувалося [483, c. 25]. Вчена 

запевнює також, що найбільш важливими були різні аспекти таких визначень 

цього поняття: для географічних наук – просторові; біологічних і медичних 

наук – санітарно-медичні; педагогічних наук – освітні; суспільних наук – 

управлінські, економічні, соціальні, правові, соціологічні та психологічні  

[483, c. 25]. 

Слід акцентувати, що в межах міжнародної конференції зі статистики 

подорожей та туризму, організованої ЮНВТО в м. Оттава (Канада, 1991 р.) 

[586], було переглянуто, оновлено й розширено попередню роботу 

міжнародних організацій, зроблено фундаментальні рекомендації щодо 

визначення туризму та туристів. Також, ЮНВТО прийняла концепцію туризму, 

що виходила за межі стереотипного іміджу «відпочинку».  

Здійснене теоретичне вивчення тлумачення поняття «туризм» 

підтвердило існування різних поглядів щодо його формулювання. Тому, для 

більш глибокого дослідження його еволюції та зміни його змістових 

характеристик, вважаємо за доцільне систематизувати це поняття на підставі 

формулювань, поданих різними авторами особисто та у співавторстві, а також 

спеціалізованими організаціями (табл. 1.1). З огляду на окреслені визначення 

вбачається важливим, що туризм є базисом для розуміння людиною 

оточуючого світу, а також складає основу для її самоосвіти та виховання 

патріотизму й любові до рідного краю.  

Погоджуємось із думками учених Р. Макінтоша, Ч. Голднера та Б. Рітчі 

[565, с. 6], що, дійсно, потрібно лише розглянути багатовимірні аспекти 

туризму та його взаємодію з іншими видами діяльності для того, щоб 

зрозуміти, чому важко сформулювати таке визначення, що буде 

загальноприйнятним.  
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Таблиця 1.1 

Систематизація визначення поняття «туризм» 

Автор, рік Тлумачення 

Тлумачний 

словник 

російскої мови 

Д.М. Ушакова 

(1934-1940) 

[484] 

Туризм, туризму, мн. немає (фр. tourisme від tour – 

прогулянка). Вид спорту – подорожі, в яких розвага і 

відпочинок поєднаються з освітніми цілями. Гірський 

туризм. Водний туризм. 

Тлумачний 

словник 

С.І. Ожегова 

(1970) [332] 

1. Вид спорту – групові походи, що мають за мету 

загартування організму. Гірський т. Водний т. Лижний т. 

Займатися туризмом. 2. Вид подорожі, що здійснюється для 

відпочинку і самоосвіти. Міжнародний т. II. прикм. 

туристський, -а, -е. Туристичні буклети. Туристська 

(туристична) путівка. Т. табор. 

Словник 

української 

мови (1979) 

[456, с. 326] 

Подорожі, які здійснюються за певними маршрутами по 

своїй країні або за кордоном; поєднують відпочинок з 

пізнавальною метою, у ряді випадків мають елементи спорту. 

Туризм – одне з джерел пізнання людиною світу.  

Він виховує почуття патріотизму, любові до рідної природи, 

до героїчного минулого народу (Літ. Укр., 20.XII 1968, 4); 

Туризм сьогодні – улюблений відпочинок молоді (Знання., 

10, 1967, 15); Чудовим засобом оздоровлення і загартування 

організму є туризм, основою якого в тривалі екскурсії і 

походи в найрізноманітніших природних умовах (Метод. 

викл. анат., 1955, 81); Екскурсійний туризм; Міжнародний 

туризм; Лижний туризм. 

Міжнародна 

конференція зі 

статистики 

подорожей та 

туризму 

ЮНВТО 

(Оттава, 1991) 

[586] 

Включає діяльність людей, які подорожують та залишаються 

за межами їх звичайного середовища (виключення поїздок у 

межах звичайного місця проживання, частої та регулярної 

поїздки між місцем проживання та робочим місцем й інших 

групових поїздок звичайного характеру) не більше одного 

року підряд для відпочинку, бізнесу, інших цілей.  

1. Міжнародний туризм a. В’їзний: відвідування країни 

нерезидентами б. Виїзний: відвідування резидентів країни в 

іншій країні. 2. Внутрішній туризм: відвідування резидентів 

та нерезидентів країни посилання. 3. Внутрішній туризм: 

візити мешканців країни до своєї країни. 4. Національний 

туризм: внутрішній туризм спільно з виїзним туризмом 

(резидентний туристичний ринок для турагентів, 

авіакомпаній, інших постачальників). 
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Продовження таблиці 1.1 

Автор, рік Тлумачення 

Закон України 

«Про туризм» 

(1995) [399] 

Тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 

оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях 

без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 

Туристський 

термінологічни

й словник 

(1999) [491] 

Подорож (поїздка, похід) у вільний час, один із видів активного 

відпочинку, поширений у більшості країн світу і зазвичай, 

здійснюється туристичними організаціями за туристичними 

маршрутами; тимчасові виїзди (подорожі) громадян та осіб без 

громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних, 

інших цілях без оплачуваної роботи в країні (місці) тимчасового 

перебування; діяльність осіб, які подорожують і перебувають у 

місцях, що знаходяться за межами їх звичайного середовища, 

протягом періоду, що не перевищує одного повного року, з 

метою відпочинку, діловими та іншими цілями; подорожі, 

походи, спортивні або рекреаційні заходи. 

Глобальний 

етичний кодекс 

туризму (1999) 

[109] 

Діяльність, що найчастіше асоціюється з відпочинком, 

дозвіллям, спортом, спілкуванням з культурою і природою, що 

повинна плануватися й практикуватися як привілейований засіб 

індивідуального й колективного вдосконалення. У поєднанні з 

духовним розкріпаченням стає унікальним чинником 

самоосвіти, терпимості, пізнання законних відмінностей між 

народами, культурами та їх розмаїттям. 

Новий словник 

російскої мови 

Т.Ф. Єфремової 

(2000) [153] 

Подорож як вид активного відпочинку, що переслідує 

пізнавальну, спортивну й тому подібну мету. 

Чотирнадцята 

сесія 

Генеральної 

Асамблеї 

ЮНВТО (2001) 

[340; 580] 

Важливий чинник забезпечення миру й міжнародного 

взаєморозуміння завдяки знайомству з різними культурами і 

традиціями. 

Великий 

енциклопедични

й словник 

О.М. Прохорова 

(2004) [408] 

(Французьке –tourisme, від tour – прогулянка, поїздка), подорож 

(поїздка, похід) у вільний час, один з видів активного відпочинку. 

Поширений в більшості країн світу. Здійснюється, як правило, 

туристськими організаціями туристськими маршрутами. Існують 

численні види і форми туризму (внутрішній, міжнародний, 

самодіяльний, організований, ближній, дальній, пізнавальний, 

водний, гірський, автомобільний, пішохідний, спортивний і т. д.). 

У Всесвітній туристичній організації (WTO; заснована в 1975) 

близько 120 країн (1992). 
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Продовження таблиці 1.1 

Автор, рік Тлумачення 

Р. Макінтош, 

Ч. Голднер, 

Б. Рітчі (2009) 

[565, с. 6] 

Процес, діяльність і результати що виникають із взаємин та 

взаємодії туристів, постачальників, урядів, громад та 

навколишнього середовища країн, що залучають та приймають 

відвідувачів. Комплекс заходів, послуг та галузей 

промисловості, що надають можливість здійснювати подорож: 

транспортування, установи з проживання й харчування, 

магазини, розважальні заклади, засоби для активного 

відпочинку та інші послуги, що надаються гостям для окремих 

осіб або груп, які подорожують за кордон. Охоплює всіх 

постачальників послуг, повʼязаних із відвідувачами. Всесвітня 

індустрія подорожей, готелів, транспорту та інших 

компонентів, що, включаючи просування, служать потребам 

мандрівників. Сума туристичних витрат в межах країни, 

політичного підрозділу або транспортно-економічної зони 

сусідніх держав і націй. 

Міжнародні 

рекомендації зі 

статистики 

туризму (2010) 

[291] 

Явище, представлення якого в статистичній формі пов’язано з 

певними труднощами через його особливий характер. 

Традиційно більшість показників туризму є фізичними 

(негрошовими) і в основному стосуються опису та 

вимірювання потоків відвідувачів, пов’язаних із в’їзним 

туризмом. 

Дж. Боуэн, 

Ф. Котлер, 

Дж. Мейкенз 

(2012) [229] 

Рід діяльності, що включає в себе організацію подорожей та 

індустрію гостинності.  

А.М. Бузні, 

А.С. Мацова 

(2013) [89, с. 109] 

Походить від греко-латинського кореня «tornos − tornus» 

(поїздка, прогулянка) або від французького tourisme (tour – 

прогулянка, поїздка, а також коло, круговий рух), що й 

визначає його основний зміст. 

Європейська 

комісія (2017) 

[554] 

Основна економічна діяльність в Європейському Союзі з 

широким впливом на економічне зростання, зайнятість та 

соціальний розвиток; може бути потужним інструментом 

боротьби з економічним падінням і безробіттям. 

 

Зазначимо, що туризм водночас є галуззю господарства, складним 

міжгалузевим комплексом, в якому формується і реалізується туристичний 

продукт, а також видом економічної діяльності, діяльністю людей та способом 

їх життя.  
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Акцентуємо, що туризм є важливою складовою життя суспільства будь-

якої країни через його безпосередній вплив на соціальні, культурні, освітні, 

економічні ланки господарської діяльності та їх міжнародні взаємовідносини. 

Отже, спираючись на формулювання, наведене в Глобальному етичному 

кодексі туризму [109], поділяючи думки науковців Р. Макінтоша, Ч. Голднера, 

Б. Рітчі [565, с. 6], поняття «туризм» в дослідженні розглядається як 

комплексна система, що охоплює процеси, зв’язки, взаємовідносини, які 

виникають під час подорожі, та поліфункціональну діяльність з надання послуг, 

призначених для задоволення потреб подорожуючих. 

Щодо видів та форм туризму, слушним вбачається твердження науковця 

О.І. Сесьолкіна, що на сьогодні вони стають все більш різноманітними, 

диференціація туризму не обмежується розподілом лише на виїзний, в’їзний, 

внутрішній та соціальний; туристичний ринок охоплює туризм організований, 

неорганізований, дальній, короткостроковий, стаціонарний, маршрутний, 

елітний, економічний, дитячий, молодіжний, для осіб старшого віку, груповий, 

індивідуальний, сімейний; розрізняється за цілями подорожі (культурно-

пізнавальний, навчальний, спортивний, оздоровчий, курортний, діловий, 

пригодницький, паломницький); за спеціалізацією подорожей (екологічний, 

аграрний, релігійний, круїзний, хобі-туризм, караванний, автостоп, 

ознайомлювальний); за часом здійснення подорожей (сезонний, канікулярний, 

святковий); за політичними та природно-географічними зонами (прикордонний, 

гірський, лісовий, пустельний, прибережний); за способом пересування і 

видами транспорту (пішохідний, кінний, велосипедний, автомобільний, 

залізничний, авіаційний, водний, комбінований) [440]. Погоджуючись із цією 

думкою вченого, відмітимо, що перераховані варіанти класифікації не є 

вичерпними, оскільки в практиці соціально-культурного життя постійно 

виникають нові види і форми туризму. 

Водночас учений О.І. Сесьолкін переконаний, що поряд з поширеними 

формами туристичної діяльності: туроператорської (формування туру), 

турагентської (продажа туру) і діяльністю з обслуговування туристів у місцях 
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перебування на маршруті, в процесі подорожей (готельно-ресторанне й 

екскурсійне обслуговування), в останні роки сформовані напрями супутньої 

туристичної діяльності, що забезпечують умови для організації та здійснення 

подорожей (анімаційна діяльність), розробки програм регіонального розвитку 

туризму, створення принципово нових туристичних продуктів і просування їх 

на туристичний ринок [440, с. 19-20]. На думку науковця, потреби сфери 

туризму в нових умовах значною мірою зосереджені на необхідності 

адекватного кадрового забезпечення всіх напрямів розвитку, видів і форм 

туризму [440, с. 19–20]. Ми підтримуємо думку пана вченого, що основне 

протиріччя в руслі окресленого, полягає в багатопрофільному характері 

туристичної діяльності, що, з одного боку, потребує фахівців різних професій, 

спеціальностей, кваліфікацій, а з іншого ‒ в принципово нових технологіях 

обслуговування туристів і екскурсантів, потреби в яких виникають згідно 

розвитку суміжних галузей народногосподарського комплексу і формування 

фахівців із суміжних видів професійної діяльності. 

Нагадаємо, що основу термінологічних розділів нормативно-правових 

актів, міжнародних конвенцій, законів та угод різного рівня в різних країнах 

світу щодо формулювання поняття «туризм» складають визначення, надані 

ЮНВТО. Щодо Міжнародних договорів у галузі туризму, які пані 

Н.А. Соколова пропонує класифікувати на: багатосторонні міжнародні 

договори у сфері туризму і подорожей (наприклад, Шенгенські угоди 

Європейського союзу «Про єдиний візовий і туристичний простір») та 

двосторонні договори в туризмі [459], зауважимо, що Манільська декларація зі 

світового туризму, що прийнята всесвітньою конференцією з туризму 

(Філіппіни, 1980 р.), визначила туризм як діяльність, що має важливе значення 

в житті народів завдяки безпосередньому впливу на соціальну, культурну, 

освітню й економічну сфери життя держав і міжнародних відносин. Необхідно 

підкреслити також, що в резолюції особливо підкреслюється наполеглива 

необхідність включення національного і міжнародного туризму в програми 
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навчання для всіх вікових груп населення, підкреслюючи таким чином нові 

принципи й концепції туризму [579].  

Зміст Гаазької декларації з туризму, прийнятої Міжпарламентською 

конференцією з туризму (Нідерланди, 1989 р.) зводиться до закріплення 10 

основних принципів, яких необхідно дотримуватися всім учасникам 

взаємовідносин у галузі туризму. Кожен принцип має засадничу тезу і 

рекомендації щодо його реалізації. Тож, розглянемо їх сутність: 

- перший − містить визначення туризму, під яким розуміються не тільки 

всі вільні переміщення людей, а й сфера послуг, створена для задоволення 

потреб, які виникають у результаті цих переміщень; відзначається значення 

туризму для життя людини і суспільства; 

- другий − присвячений соціально-економічній складовій, а саме: туризм 

розглядається як ефективний засіб сприяння соціально-економічного зростання 

всіх країн; умовою цього є прийнятний рівень самозабезпечення туристичної 

сфери, за якого країна не повинна витрачати більше ніж вона сподівається 

отримати від туризму; 

- третій принцип підкреслює необхідність охорони навколишнього 

природного середовища та інших туристичних ресурсів; 

- у четвертому −міститься визначення іноземного туриста; 

- п’ятий принцип наголошує на можливості розумного обмеження прав 

людини на відпочинок і вільний час тільки у випадках, передбачених законом; 

- шостий − присвячений питанням спрощення туристичних 

формальностей; 

- сьомий і восьмий принципи окреслюють взаємопов’язані проблеми 

безпеки в туризмі та загрози тероризму; 

- дев’ятий −визначає, що якість туристичних послуг залежить від рівня 

освіти не тільки фахівців у сфері туризму, а й суспільства в цілому; 

- десятий принцип висловлює основні складові взаємодії між туризмом і 

владою, що визначаються проведенням адекватної національної політики і 

міжнародного співробітництва [577]. 
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В Глобальному етичному кодексі туризму, прийнятому в м. Сантьяго 

(Чилі, 1999 р.) на 13 сесії Генеральної асамблеї ЮНВТО, зазначається, що варто 

заохочувати введення в освітні програми курс щодо цінності туристичних 

обмінів, їх економічної, соціальної і культурної вигоди, а також пов’язаних з 

ними рисків [109]. У 2001 р. на чотирнадцятій сесії Генеральної Асамблеї ВТО 

в м. Сеулі було прийнято декларацію «Мир і туризм» та в м. Осака – 

«Декларацію Тисячоліття». Ці документи підтвердили гасла Асамблеї: «До 

нового туризму − мир, стабільність і технологія» та «Туризм − інструмент миру 

і діалогу між цивілізаціями» і лідери туризму з державного а приватного 

секторів зі всього світу зауважили на необхідності стимулювати і підтримувати 

освіту й професійну підготовку в галузі інформаційних технологій та 

електронного бізнесу для туристичних підприємств [340; 580]. Отже, така 

думка безперечно підтверджує важливість, доцільність й актуальність вивчення 

проблеми підготовки фахівців для туристичної сфери. 

Стосовно вітчизняних нормативних документів, спрямованих на 

підтримку розвинення туристичної галузі, в Державній цільовій програмі 

розвитку туризму та курортів до 2022 року (№ 638-р від 01.08.2013 р.) 

визначалось, що за даними Всесвітньої туристичної організації, щороку у світі 

здійснюється близько 1 млрд. подорожей, понад 52 відсотки з яких у межах 

країн Європи. В країнах ЄС туризм сприяє підвищенню сукупного валового 

внутрішнього продукту на 8 відсотків, економічному зростанню на 11 відсотків, 

а кількість робочих місць в туристичній індустрії становить близько 12 

відсотків загальної чисельності. Україна займає одне з провідних місць в 

Європі за рівнем забезпеченості цінними природними та культурними 

ресурсами [398].  

Також, в окресленій програмі було обумовлено, що підвищення рівня 

конкуренції на міжнародному туристичному ринку за перерозподіл 

туристичних потоків зумовлює необхідність здійснення заходів для посилення 

ролі органів виконавчої влади у формуванні та просуванні національного 

туристичного продукту. В багатьох державах світу активно розробляються та 



48 

 

виконуються відповідні державні програми, вдосконалюється нормативно-

правове забезпечення та впроваджується податковий режим, сприятливий для 

розвитку сфери туризму та курортів, залучення інвестицій у розбудову 

туристичної інфраструктури [398]. За таких умов національний туристичний 

продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним.  

З огляду на це, в документі наголошується, що необхідно підвищити 

рівень конкурентоспроможності вітчизняної туристичної індустрії на 

міжнародному туристичному ринку, забезпечення якості національного 

туристичного продукту. Зокрема, особливої уваги потребує вирішення питання 

належного пристосування природних територій, об’єктів культурної спадщини 

для відвідування туристами, забезпечення їх відповідного інфраструктурного 

облаштування та інформаційного забезпечення. Подолання наявних негативних 

тенденцій, створення системних і комплексних умов для розвитку туризму та 

курортів має стати одним з пріоритетів забезпечення сталого розвитку держави 

в цілому та підвищення якості життя населення [398]. Проте, на жаль, слід 

констатувати, що заплановані завдання реалізовано не було, а виконання цієї 

програми було припинено на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 

(№ 71 від 05.03.2014 р.) «Деякі питання оптимізації державних цільових 

програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» [134]. 

Отже, з огляду на зазначене, слід наголосити, що механізми вітчизняного 

державного регулювання й управління питаннями розвинення індустрії туризму 

мають бути розроблені більш чітко, ґрунтовно й досконало, відповідно до 

історичних, культурних, нормативно-правових, регіональних особливостей 

України, з урахуванням досвіду країн з розвинутою туристичної галуззю, а 

також з перспективою та запорукою виконання запланованого. 

Таким чином, підсумовуючи все наведене, зазначимо, що на сьогодні 

туризм є мультидисциплінарним, багатофакторним явищем, що повʼязує такі 

поняття, як: інфраструктура, гостинність, управління, пересування, якість 

туристичного продукту, охорона навколишнього середовища, підготовка 
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професійних кадрів, транспорт, служба безпеки туристів. Актуальною 

проблемою світової сучасності є дослідження предмету туризму, визначення 

його теоретико-методологічних основ, наукового обґрунтування, висвітлення 

нагальних проблем організації туристичної діяльності, прогнозування 

перспектив сталого розвитку туризму, створення основ для вирішення складних 

питань цієї галузі, оскільки вона працює в умовах усе більш інформаційного, 

технологічного, глобалізованого всесвіту. 

На основі аналізу міжнародних договорів з туризму встановлено, що:  

- в Манільській декларації визначається, що туризм – це діяльність, яка 

має важливе значення в житті народів завдяки безпосередньому впливу на 

соціальну, культурну, освітню й економічну сфери життя держав і міжнародних 

відносин; підкреслюється на необхідності включення національного і 

міжнародного туризму до програм навчання для всіх вікових груп населення, 

підкреслюючи таким чином нові принципи і концепції туризму;  

- серед принципів Гаазької декларації з туризму наголошується, що: 

якість туристичних послуг залежить від рівня освіти не тільки фахівців у сфері 

туризму, а й суспільства в цілому; основні складові взаємодії між туризмом і 

владою визначаються проведенням адекватної національної політики і 

міжнародного співробітництва;  

- в Сеульській декларації «Мир і туризм» та Осакській «Декларації 

Тисячоліття» підтверджено такі гасла, як: «До нового туризму − мир, 

стабільність і технологія» та «Туризм − інструмент миру і діалогу між 

цивілізаціями», визнано, що знайомство з різними культурами і традиціями за 

допомогою туризму є важливим чинником забезпечення миру й міжнародного 

взаєморозуміння, а також, що необхідно стимулювати і підтримувати освіту й 

професійну підготовку в галузі інформаційних технологій та електронного 

бізнесу для туристичних підприємств.  

З’ясовано, що потреби сфери туризму в нових світових умовах значною 

мірою зосереджені на необхідності адекватного кадрового забезпечення всіх 

напрямів розвитку, видів і форм туризму. Основне протиріччя вбачається, по-
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перше, в особливому багатопрофільному характері туристичної діяльності, що, 

звичайно, потребує фахівців різних професій, спеціальностей, кваліфікацій, а 

по-друге, ‒ в принципово нових технологіях підвищення якості розробки та 

надання туристичних послуг; аналізу, планування, організації й прогнозування 

розвитку туризму; обслуговування та мотивації туристів, що, потребує від 

системи освіти нових технологій підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. Визначено також, що 

класифікувати поняття стосовно професійної туристичної освіти необхідно у 

міцному зв’язку з предметними, комунікативними та рефлексивними аспектами 

туристичної діяльності. Застосування діяльнісного принципу щодо генезису 

цих понять надає можливість вбачати, що вони виникають, функціонують і 

вдосконалюються в ході туристичної діяльності людей. 

Посилаючись на формулювання, наведене в Глобальному етичному 

кодексі туризму [109], поділяючи думки науковців Р.Макінтоша, Ч.Голднера, 

Б.Рітчі [565, с. 6], поняття «туризм» розглядається як комплексна система, що 

охоплює процеси, зв’язки, взаємовідносини, які виникають під час подорожі, та 

поліфункціональну діяльність з надання послуг, призначених для задоволення 

потреб подорожуючих.  

З огляду на теоретичне опрацювання спеціальної наукової, законодавчої, 

психолого-педагогічної літератури, поділяючи думки вчених (Г.П. Долженка, 

Н.П. Крачило, О.А. Кручека, В.С. Пазенка, В.К.Федорченка та ін.) щодо 

з’ясування понять («туризмологія», «туризмознавство», «туристика»), що 

характеризують комплексну науку про туризм, вважаємо, що туризмознавство 

є особливою наукою, що на основі синтезу різноманітних даних, отриманих з 

різних наукових дисциплін, що вивчають туризм, створює його цілісну 

концепцію та забезпечує виконання таких функцій, як: світоглядна, 

культурологічна, виховна, екологічна, політична та економічна. 

Враховуючи багатомірність аспектів туризму, поліфункціональність та 

різноманітність форм туристичної діяльності [440; 565], завдяки 

туризмознавству можливо встановити:  
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- теоретико-методологічну та законодавчу основи туризму;  

- особливості організації туристичної діяльності;  

- специфіку менеджменту з туризму;  

- основи маркетингу туризму; 

- наявність туристичних ресурсів та умови їх використання;  

- результати впливу туризму на природу і соціум;  

- процеси й зв’язки, що відбуваються в туристичній індустрії;  

- особливості технології туристичної роботи;  

- особливості розробки та просування туристичного продукту; 

- специфіку інформаційного забезпечення туризму; 

- відзнаки міжнародного туризму; 

- потреби людини, яка подорожує, її життєдіяльність, взаємозв’язки з 

оточуючим середовищем, вимоги щодо надання туристичних послуг.  

З огляду на окреслене, в межах проблематики нашого дослідження, 

зазначимо, що для забезпечення ефективності комплексного вивчення туризму 

з метою визначення шляхів його розвитку в майбутній професійній діяльності 

майбутні фахівці з туризмознавства в процесі професійної підготовки мають 

оволодіти системою знань щодо: теоретичних та законодавчих основ з туризму, 

технології туристичної діяльності, організації туризму, менеджменту і 

маркетингу туризму, особливостей вітчизняного та міжнародного туризму, 

основ інформаційного забезпечення туризму, мотивації та потреб, етапів 

розробки та просування туристичного продукту; умінь і навичок: аналізу й 

синтезу інформації, здійснення організаційної, управлінської, сервісної, 

проектної, науково-дослідної роботи в туризмі; розроблення та просування 

туристичного продукту з використанням інформаційних технологій; 

просування реклами; презентації; роботи в локальному та\або мережевому ІТ-

середовищі; оперування інформацією.   

Враховуючи теоретичне підгрунтя (Р. Макінтош, Ч. Голднер, Б. Рітчі) 

[565, с. 21–27], для вивчення теоретико-методологічних основ туризму, на нашу 
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думку, доцільно використовувати такі методологічні підходи, як: системний, 

міждисциплінарний, інституційний, соціологічний, управлінський, історичний, 

продуктовий, географічний, економічний. Практична значущість 

туризмознавства, призначеного для всебічного вивчення розвитку туристичної 

індустрії, позначається на виконанні таких функцій, як: світоглядна, 

культурологічна, виховна, екологічна, політична, економічна. 

Все зазначене безсумнівно підтверджує актуальність, сучасність і 

доцільність обраної теми дисертаційного дослідження й скеровує завдання 

щодо вивчення наукового підґрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства у закладах вищої освіти. 

 

 

1.2. Наукове підгрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства 

 

На сьогодні величезне залучення людей до діяльності в індустрії туризму 

потребує кваліфікованої підготовки фахівців. Як зазначалось вище, (параграф 

1.1 цього розділу), вимоги сфери туризму в нових світових умовах переважно 

зосереджені на необхідності рівнозначного кадрового забезпечення всіх 

напрямів формування, розвитку, різноманітних видів і форм туристичної галузі. 

Акцентовано, що основні протиріччя полягають, по-перше, в своєрідному 

багатопрофільному характері туристичної діяльності, що, безумовно, потребує 

фахівців різних професій, спеціальностей, кваліфікацій; по-друге, ‒ в оновлених 

відповідно до світового туристичного ринку технологіях підвищення якості 

розробки та надання туристичних послуг; аналізу, планування, організації й 

прогнозування розвитку туристичної індустрії; сучасних методів 

обслуговування туристів та екскурсантів відповідно до їх потреб і вимог, що, 

безсумнівно, диктує закладам вищої освіти впровадження оновлених, сучасних 

форм, методів, засобів, інноваційних технологій, педагогічного новаторства, 
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спрямованих на ефективність процесу формування готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності.  

Як стверджують науковці В.С. Пазенок і В.К. Федорченко, наявність 

професійних кадрів − запорука успішного функціонування й вдосконалення 

всіх компонентів туристичної справи, в багатьох країнах світу підготовка 

професіоналів з туризму здійснюється на належному рівні, а в Україні цей 

освітній напрям розвинутий ще не достатньо [349]. За визнанням науковців, 

професії екскурсознавця, фахівця з гостинності та з рекреації нині стали 

традиційними; принципово новим є визначення такої професії, як 

туризмознавець, та наукової спеціальності туризмолог у класифікаторі 

професій [349]. Тож, погоджуємось із панами вченими, що підготовка таких 

фахівців є актуальною й важливою на сьогодні в освітній системі України.  

Зазначимо, що в межах Світової організації торгівлі (СТО), членом якої 

Україна є з 2008 р., туризм і послуги, повʼязані з подорожами входять до 

послуг, що класифіковано в межах 12 секторів [100]. Основні принципи і 

положення цієї організації закріплені Генеральною угодою з торгівлі послугами 

(ГАТС) [106]. 

Формування професійно компетентного працівника галузі туризму 

вимагає розвитку всіх складових особистісного й професійного потенціалу 

майбутнього фахівця з туризмознавства: пізнавального, ціннісного, творчого, 

комунікативного, соціального, що обумовлює сформованість основного мотиву 

розвитку потенціалу особистості – потребу в самоконтролі, самоаналізі, 

самодіагностиці, саморозвиткові та самореалізації. Майбутній фахівець з 

туризмознавства має бути підготовлений для виконання професійних функцій, 

вказаних у Класифікаторі професій ДК 003:2010 (із змінами, затвердженими 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10 серпня 

2016 року № 1328) [136]. Структурно класифікатор має чітку схему, що 

визначає низку вимог до працівників індустрії туризму: найменування 

основних посад; необхідний рівень освіти; посадові обов’язки, які відповідають 

кваліфікаційному рівню; перелік ключових навичок і знань, необхідних для 
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виконання кожного посадового обов’язку. Тож, проаналізуємо змістову 

складову розділів цього документу.  

Так, розділ 1 Класифікатора професій ДК 003:2010 «Законодавці, вищі 

державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» вміщує професії, що 

пов’язані з: керівництвом обʼєднаннями підприємств, підприємствами, 

установами, організаціями та їх підрозділами незалежно від форм власності та 

видів економічної діяльності. Цей розділ охоплює широке коло професій, 

пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління, які в цілому 

суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю (додаток А.2, 

табл. А.2.1). 

До розділу 2 під назвою «Професіонали» належать професії, що 

передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, 

технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук. 

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) 

знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання певних 

проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному 

обсязі. 

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з 

урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) 

кваліфікації за: 1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню 

спеціаліста, магістра; 2) дипломом про присудження наукового ступеня: 

кандидата наук; доктора наук; 3) атестатом про затвердження вченого звання: 

старшого наукового співробітника; доцента; професора [136].  

Отже, в контексті досліджуваного, зазначимо, що принципово важливим 

в розглянутому розділі 2 класифікатора є визначення таких професій, як: 

«молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)», 

«науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)», «науковий 

співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)», а також 

«туризмознавець» (додаток А.2, табл. А.2.2), що підтверджує важливість і 

актуальність обраної нами теми дослідження.  
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В розділі 3, що має назву «Фахівці», містяться професії, які вимагають 

знань в одній галузі наук. Професійні завдання полягають у виконанні 

спеціальних робіт, повʼязаних із застосуванням положень та використанням 

методів відповідних наук. До розділу належать професії, яким відповідає 

кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом: молодшого 

спеціаліста; бакалавра; спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку 

(стажування, тощо); спеціаліста (на роботах з керування складними технічними 

комплексами або їх обслуговування) (додаток А.2, табл. А.2.3). 

До розділу 4 «Технічні службовці» включено професії, що передбачають 

знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та 

проведення обчислень. Професійні завдання у цьому випадку повʼязані з 

виконанням секретарських обовʼязків, роботою на друкарських машинках чи 

інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, 

обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, 

надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо) (додаток А.2, 

табл. А.2.4). До професій цього розділу застосовується рівень кваліфікації 

«молодший спеціаліст». 

Тож, з огляду на те, що коло майбутньої професійної діяльності фахівців з 

туризмознавства є дуже багатогранним і різноплановим, спираючись на вимоги 

Класифікатора професій України щодо професії фахівця з туризмознавства 

(туризмознавця) [136], які потребують від працівника, враховуючи широке 

коло та складність професійних завдань й обов’язків, кваліфікації за: дипломом 

про повну вищу освіту (спеціаліста, магістра); дипломом про присудження 

наукового ступеня (кандидата наук, доктора наук); атестатом про затвердження 

вченого звання (старшого наукового співробітника, доцента, професора). 

Отже, професійні завдання фахівця з туризмознавства полягають у:  

- ефективному виконанні організаційної, управлінської, сервісної та 

науково-дослідної роботи в туризмі;  

- аналізі, оцінюванні існуючого стану, визначенні та прогнозуванні 

шляхів розвитку індустрії туризму та туристичної діяльності на основі 
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концепцій, методів і підходів, з урахуванням законодавчого підґрунтя та 

світових тенденцій туристичного ринку, із застосуванням новітніх, 

інформаційно-комунікаційних технологій; творчому ставленні до професійних 

обов’язків; пошуку нових, нестандартних вирішень професійних завдань;  

- намаганні збільшувати й оновлювати наявний обсяг знань з туризму;  

- консультуванні з туризму; 

- потребі у підвищенні кваліфікації, постійному саморозвитку, 

самовдосконаленні, навчанні впродовж життя.  

Зважаючи на це, особливість формування змісту основних 

компетентностей для майбутньої професійної діяльності в туристичній галузі 

полягає в орієнтації на світовий досвід теоретичної і практичної професійної 

підготовки майбутніх фахівців туристичного напряму, формування 

ієрархічного рівня професійної туристичної роботи відповідно до рівнів 

зайнятості в індустрії туризму.  

Зазначимо, що проблему професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства ще не достатньо досліджено в теоретичному і методичному 

аспектах, що не дає можливості повною мірою використовувати освітній 

потенціал для підвищення якості, забезпечення ефективності цієї підготовки 

відповідно до сучасних світових вимог освіти й туристичного ринку. Вимоги до 

якості підготовки означених фахівців передбачають дослідження наукового 

підґрунтя цієї підготовки, з’ясування професійної компетентності та кола 

компетенцій, необхідних для якісного виконання професійних завдань, 

обґрунтування й визначення змісту і структури готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності.  

Тож, в руслі зазначеного, вважаємо за необхідне проаналізувати наукове 

підгрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у 

педагогічній теорії. 

За підтвердженням теоретичного вивчення наукової літератури стосовно 

освітніх питань сучасності, встановлено, що нині освіта й професійна 

підготовка все більше набувають функцій підґрунтя економіки знань. 
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Удосконалення людини, зростання освіченості населення країни досягається 

передусім за допомогою освіти та професійної підготовки, що стає запорукою 

та змістом національного прогресу [121, с. 57]. В цьому сенсі імпонує 

твердження видатного вченого Г.С. Беккера, що інвестиції в людський капітал є 

головною складовою економічного зростання [72, с. 696]. 

В Національній Доктрині розвитку освіти України ХХІ ст. установлено, 

що освіта є основою розвитку особистості, суспільства, нації, держави; 

запорукою майбутнього України, визначальним чинником політичної, 

соціально-економічної, культурної, наукової життєдіяльності суспільства, 

відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний, економічний потенціал 

суспільства; є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентоспроможності держави на міжнародній арені [312]. Серед 

пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти обрано такі, 

як: особистісна орієнтація освіти; формування національних і 

загальнолюдських цінностей; створення для громадян рівних можливостей 

здобуття освіти; постійне підвищення якості освіти, оновлення змісту і форм 

організації навчально-виховного процесу; розвиток системи безперервної 

освіти й навчання протягом життя; органічне поєднання освіти і науки, 

розвиток педагогічної та психологічної науки, дистанційної освіти; 

запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; створення 

індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними 

навчальних закладів; створення ринку освітніх послуг та його науково-

методичного забезпечення; інтеграція вітчизняної освіти до європейського та 

світового освітніх просторів [312].  

На основі теоретичного опрацювання підкреслено, що вища професійна 

освіта має за мету підготовку і перепідготовку фахівців відповідного рівня, 

задоволення потреб особистості в поглибленні і розширенні освіти на базі 

середньої (повної) загальної, середньої професійної освіти, її можливо 

отримати в освітніх установах вищої професійної освіти (у вищих навчальних 
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закладах − університетах, академіях, інститутах, коледжах) [454].  

На врегулювання суспільних взаємозв’язків у галузі навчання, виховання, 

професійної підготовки громадян України спрямований Закон України «Про 

вищу освіту», що встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади 

функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих 

фахівцях [390]. Зазначимо, що згідно з цим законом, здобути вищу освіту 

можливо за такими п’ятьма ступенями як: молодший бакалавр, бакалавр, 

магістр, доктор філософії та доктор наук. Цим законом визначається, що: «вища 

освіта» − рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному 

закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу 

засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті 

й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної 

атестації; «зміст вищої освіти» − обумовлена цілями та потребами суспільства 

система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив 

розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва; «зміст 

навчання» − структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої 

забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації [390]. 

Як визначено в Законі України «Про освіту», освітній процес – система 

науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток 

особистості шляхом формування та застосування її компетентностей [396]. 

Означеним Законом також встановлено, що результати навчання – знання, 

уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, 

набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів [396]. 

Теоретичний аналіз підтверджує, що поняття «фахівець» визначається як 

той, хто досконало володіє якимсь фахом, має високу кваліфікацію, глибокі 

знання з певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо; спеціаліст; той, хто 
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зробив якесь заняття своєю професією [456, с. 570]. Зʼясовано, що фахівець з 

туризму є розробником туристичних маршрутів, формує комплекс послуг для 

туристів і просуває його в регіоні, а також забезпечує функціонування турів, 

створює рекламно-інформаційну базу, розраховує ціни на тури і передає їх 

туристичним агентам для подальшої реалізації туристам; взаємодіє з 

партнерами за кордоном [463]. До основних посад фахівців туристичної 

індустрії належать такі, як: менеджер за напрямком; менеджер з бронювання та 

продажу; менеджер з маркетингу та реклами; менеджер зі звʼязків з 

громадськістю; менеджер з візового забезпечення; кадровий менеджер [462]. 

Якщо в цілому туризм часто визначається як досугове проведення часу, що не 

потребує певних знань і навичок, то культурний туризм передбачає певну 

підготовку учасників [8, с. 128]. Тож, відмітимо, що в тому випадку, коли 

йдеться про національно-культурні особливості, етнічні та конфесійні 

своєрідності країни подорожі, завданням фахівців з туроператорської діяльності 

є дотримання певної концепції організації подорожей з урахуванням цих 

особливостей, що звичайно вимагає тактовного ставлення, полікультурності 

цих фахівців у професійній роботі. 

Наголосимо, що однією з найбільш затребуваних професій на сьогодні в 

індустрії відпочинку і розваг є менеджер з туризму − фахівець в галузі туризму, 

який займається організацією туристичних поїздок клієнтів [403]. Основними 

завданнями менеджера з туризму є: допомагати туристам обирати країну і 

путівку, організовувати їх повноцінний відпочинок; консультувати клієнтів, 

оформлювати необхідні документи, страховку, візу, купувати квитки на літак та 

поїзд, бронювати місця в готелях, вирішувати інші питання клієнтів. Отже, 

зазначимо, що до основних завдань фахівців з туризмознавства належать: 

розробка туристичного проекту; аналіз, організація та прогнозування діяльності 

туристичних підприємств; вивчення та запровадження сучасних методів 

обслуговування туристів та екскурсантів відповідно до їх потреб і вимог; 

науково-дослідна робота щодо комплексного вивчення туризму з метою 
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забезпечення його теоретико-методологічної основи та прогнозування сталого 

розвитку. 

Спираючись на визначення Постанови Верховної Ради України про 

прийняття за основу проекту «Закону України про систему професійних 

кваліфікацій» поняття «кваліфікація», як офіційного результату оцінювання та 

визнання, що присвоюється компетентним органом, який засвідчує, що особа 

досягла результатів навчання за встановленими стандартами [381]; враховуючи 

те, що туризмознавство є наукою, що комплексно вивчає туризм з метою 

прогнозування та забезпечення його сталого розвитку, поняття «фахівець з 

туризмознавства» розглядається в дослідженні як особа, яка має високу 

кваліфікацію, досконало володіє системою знань з технології туристичної 

діяльності та комплексного вивчення туризму, готова до виконання 

організаційної, управлінської, сервісної та науково-дослідної роботи в туризмі.  

Підкреслимо, що нині при вирішенні завдань підвищення рівня 

професійної підготовки особлива увага приділяється інтелектуальному, 

моральному, культурному розвитку, професійному зростанню й творчій 

самостійності майбутнього фахівця з туризмознавства. В реалізації цих завдань 

провідну позицію займає така міждисциплінарна галузь знань в системі наук 

про людину, як акмеологія (з грецьк. «акме» − вища точка, розквіт, зрілість, 

краща пора) [457, с. 57]. Предметом акмеології є закономірності розвитку й 

саморозвитку людини, творчої готовності до майбутньої професійної 

діяльності; метою − розробка наукових та методичних основ підвищення 

ефективності професійної підготовки фахівців, розвитку їх творчого 

потенціалу, формування психологічної готовності вирішення складних 

різноманітних завдань в умовах реформування суспільства в цілому і окремих 

сфер. Основними проблемами, що вирішує ця наука, є: закономірності розвитку 

і саморозвитку людини; самореалізація творчого потенціалу й розвитку 

готовності до майбутньої творчої діяльності; субʼєктивні та обʼєктивні 

чинники, що сприяють і перешкоджають досягненню вершин професіоналізму; 

самоосвіта, самоорганізація, самоконтроль; самоудосконалення, самокоррекція 
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та самореорганізація особистих вчинків і дій під впливом нових вимог професії, 

суспільства, розвитку науки, культури; усвідомлення здібностей і можливостей, 

достоїнств та недоліків своєї діяльності. 

На основі теоретичного аналізу визначено, що акмеологія проводить 

порівняльні дослідження професійної діяльності, розглядає процес діяльності 

як вирішення (інтуїтивне, свідоме, надсвідоме) величезної кількості 

репродуктивних і творчих завдань. Питання акмеології в різні часи 

досліджували вчені О.О. Бодальов [83]; Л.Є. Варфоломеєва, Н.В. Кузьміна, 

Г.І. Хозяїнов [505]; А.Л. Деркач [132]; Є.О. Климов [202; 205] та ін. Завдяки 

дослідженням акмеології в науковий обіг уведено такі поняття, як «рівень 

діяльності», «вершини діяльності», «умови», «чинники і стимули продуктивної 

діяльності». Основоположними категоріями акмеології є «компетентність» і 

«професіоналізм». 

Акцентуємо, що акмеологічний професіоналізм проявляється не лише у 

високій результативності діяльності, а й також у гуманістичній спрямованості 

окремих навчальних дисциплін на розвиток особистості майбутнього фахівця в 

процесі підготовки у закладах вищої освіти. 

Зважаючи на теоретичне опрацювання, визначено, що поняття 

«професіоналізм» розглядається як систематичне оволодіння певною 

субкультурою відповідно до форми діяльності; включає кваліфікацію, 

відповідальність, етику, етикет, навички, особистісне знання, прагнення до 

підтримки на певному рівні ефективності діяльності, її підвищення [406]; 

високий рівень підготовленості до виконання завдань професійної діяльності, 

що надає можливість досягати значних якісних і кількісних результатів праці 

при невеликих затратах фізичних і розумових сил на основі використання 

раціональних прийомів виконання робочих завдань; проявляється в 

систематичному підвищенні кваліфікації фахівця, творчій активності, здатності 

продуктивно задовольняти вимоги суспільного виробництва і культури [405].  

Також, Є.О. Климов вважає, що «професіоналізм» необхідно розглядати 

не лише як деякий високий рівень знань, умінь і результатів людини в певній 
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галузі діяльності, а й також як певну системну організацію свідомості, психіки 

людини [205]. Тож, враховуючи наведене, поняття «професіоналізм фахівця» 

розглядається як якісна характеристика особистості, яка володіє певною 

системою знань, умінь, навичок, усвідомлює їх значущість і здатна ефективно 

застосовувати їх у професійній діяльності. 

Помітимо, що необхідною складовою професіоналізму фахівця є 

професійна компетентність. Питання професійної компетентності аналізуються 

в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених впродовж багатьох років і з різних 

точок зору, проте сучасні підходи й трактування поняття «професійна 

компетентність» досить неоднакові.  

Розглядаючи питання професійної компетентності майбутнього фахівця з 

туризмознавства, серед досліджень сутності та видів професійної 

компетентності слід відзначити праці таких учених, як: І.Е. Вегерчук 

(соціально-перцептивна компетентність) [91]; О.І. Гури (психолого-педагогічна 

компетентність викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури) 

[123]; A.О. Деркача (акмеологічна компетентність) [132]; Ю.М. Жукова і 

В.Г. Зазикіна (психологічна компетентність керівника) [409; 160]; 

Н.В. Кузьміної (психолого-педагогічна компетентність) [505]; А.К. Маркової 

(професіографічна компетентність) [284]; JI.A. Петровської (комунікативна 

компетентність); JI.A. Степнової (аутопсихологічна компетентність) [470]. 

Дослідження питань професійної компетентності фахівця соціально-культурної 

сфери в різні роки вивчали науковці: М.А. Ариарський, Н.К. Бакланова, 

А.Д. Жарков, П.П. Терехов [17; 20; 155; 478] та ін. 

Теоретичний аналіз підтвердив, що науковці визначають поняття 

«професійна компетентність» таким чином: система кваліфікаційних 

характеристик фахівця, якій властиві такі якості, як: професійна доцільність, 

індивідуально-творчий характер, оптимальність при виборі засобів, 

необхідність поєднання професійної підготовки із загальним розвитком 

(Н.К. Бакланова) [20]; сукупність знань, умінь, досвіду, що відображена в 

теоретико-прикладній підготовленості до їх реалізації в діяльності на рівні 
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функціональної освіченості (В.П. Колесов) [220]; системоутворювальна якість 

сучасного фахівця, яка складається із змістового, мотиваційного й діяльнісного 

компонентів (П.П. Терехов) [478]. 

Як зʼясувала А.А. Алдашева, види компетентності повʼязані, по-перше, із 

системою цінностей (особистості, суспільства), здатністю людини самостійно 

обирати стратегії поведінки; по-друге, − зі сприйняттям та очікуваннями 

людини вимог суспільства і соціуму, а також усвідомленням своєї ролі в цих 

структурах; по-третє, − з адекватністю розуміння принципів взаємовідносин 

між людьми, представлених у виді певних стандартів або еталонів поведінки  

[7, с. 121-122]. Нам імпонує думка вченої А.К. Маркової, яка визначала 

компетентність як індивідуальну характеристику ступеню відповідності 

вимогам професії [284]. Акмеологічна компетентність за переконанням пані 

вченої трактується як інтегральна готовність і здатність дорослої людини 

будувати свій поступальний психічний та професійний розвиток з постійним 

ускладненням завдань й зростанням рівня досягнень, що найбільш повно 

реалізують наявні психологічні ресурси особистості [284]. Зʼясовано також, що 

вчена вказувала на існування таких видів компетентності: спеціальна, що 

проявляється у володінні власне професійною діяльністю, здатністю 

проектувати подальший професійний розвиток (тотожно професійній 

компетентності); соціальна − відповідальність за результати своєї праці, 

високий рівень професійної взаємодії і спілкування; особистісна − володіння 

прийомами особистісного самовиразу, протистояння професійній деформації; 

індивідуальна − володіння прийомами самореалізації та розвитку 

індивідуальності в рамках професії [13].  

Завдяки теоретичному опрацюванню встановлено, що три види 

компетентностей виокремлює у працях Дж. Равен, а саме: когнітивні, афективні 

і вольові, що мають властивості незалежності, взаємозалежності й 

взаємозамінності, та розглядаються як інтегральна властивість особистості 

[417]. Імпонує найважливіша ідея в концепції вченого, що компетентність 
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проявляється й розвивається лише в умовах цікавої для людини діяльності, що 

уможливило автору визначити серед її компонентів мотивовані здібності. 

Важливим вбачається також дослідження характеру взаємоіснування 

таких категорій, як «компетенція» та «компетентність», що розглянув у своїй 

праці О.І. Гура [122, с. 33-35]. За визначенням ученого, по-перше, компетенція 

та компетентність – розглядаються як форма та зміст. Так, під компетенцією 

розуміють (Ю.В. Фролов, Д.О. Махотін) предметну сферу, про яку індивід 

добре обізнаний і в якій він виявляє готовність до виконання діяльності; це 

відкрита система процедурних, ціннісно-смислових та декларативних знань, що 

включає взаємопов’язані між собою компоненти (епістемологічні, особистісні, 

соціальні), які активізуються та збагачуються в діяльності в міру виникнення 

реальних життєво важливих проблем, з якими стикається їх носій. Проте 

компетентність – це інтегрована характеристика якостей особистості, результат 

підготовки випускника вузу до виконання діяльності у певних сферах 

(компетенціях). Таким чином, нормативно встановлені, об’єктивно значущі 

компетенції виявляються на індивідуальному рівні у вигляді компетентності 

особистості. По-друге, на думку пана автора, компетенція та компетентність 

розглядаються як система та її елемент. Згідно з цією позицією, компетентність 

є складним системним утворенням, що складається із набору елементів – 

компетенцій; є системною властивістю особистості: цілісною, ієрархічною 

динамічною системою здатностей – окремих компетенцій (І.Г. Єрмаков, 

Д.О. Пузіков). Обов’язковими (системоутворювальними) елементами 

компетентності будь-якого виду є такі компетенції: 1) позитивна мотивація до 

виявлення компетентності; 2) ціннісно-смислові уявлення про зміст та 

результати діяльності; 3) знання, що лежать в основі вибору відповідної 

діяльності; 4) вміння, досвід успішного здійснення необхідних дій на базі 

наявних знань (Ю.Г. Татур) [122, с. 33-34]. 

По-третє, відповідно до здійсненого дослідження науковця, компетенція та 

компетентність розглядається як потенційне та актуальне. З одного боку, 

А.В. Хуторський наголошує, що компетенція – це сукупність взаємопов’язаних 
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якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими 

до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної 

продуктивної дії щодо них. Компетентність – це володіння відповідною 

компетенцією, що містить особистісне ставлення людини до предмета 

діяльності. Тобто, компетенцію слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої 

підготовки особистості, а компетентність – як реально сформовані особистісні 

якості та мінімальний досвід діяльності; як володіння людиною відповідною 

компетенцією, включаючи її особистісне ставлення до неї та предмета 

діяльності. Отже, компетенція в цьому випадку розглядається як потенційне, 

компетентність – як актуальне. З іншого боку, саме компетентність як система 

знань, умінь та досвіду особистості, на думку Е.Ф. Зеєра, є тим фундаментом, на 

основі якого виявляється компетенція освіченої та професійно успішної 

особистості – здатність актуалізувати та мобілізувати у певній професійно-

соціальній ситуації власну компетентність. Відтак, у межах одного підходу до 

визначення співвідношення таких явищ, як компетентність та компетенція, 

існують протилежні за своїм змістом позиції вчених, що ще раз підтверджує 

невизначеність, проблемність цих категорій у психолого-педагогічній науці й 

актуалізує потребу їх методологічного аналізу [122, с. 34-35]. 

Автори другого підходу щодо розуміння співвідношення понять 

«компетентність» та «компетенція» не розрізняють їх змісту й пояснюють 

використання цих термінів, перш за все, недосконалістю перекладу 

(І.В. Родигіна). Адже «компетенція» – це поняття, що увійшло до вітчизняної 

освітньої теорії та практики з англосаксонської освітньої традиції. Причому 

деякі автори наполягають на пріоритеті використання у психолого-педагогічній 

науці саме терміна «компетентність» перед терміном «компетенція», 

ґрунтуючись на «вітчизняних мовних стереотипах», а також на тому, що 

поняття «компетенція» традиційно вживається у значенні «коло повноважень», 

а «компетентність» же пов’язується з обізнаністю, авторитетністю, 

кваліфікованістю, що є суто педагогічними категоріями. Відтак, багато 

дослідників, здійснюючи переклад іноземних публікацій, автоматично 
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перекладають слово «competence» – «компетенція» (англійською мовою) на 

українську (російську) мову як «компетентність» і навпаки. Отже, як 

переконався науковець, знайти первісне значення використаного автором 

терміна при перекладі іншомовних наукових джерел (а більшість із перших 

наукових праць із цієї проблематики все-таки були іноземними), майже 

неможливо [122, с. 34-35]. 

Аналіз поняття «компетентність» у психологічних і соціологічних 

дослідженнях показує поліструктурність та багатокомпонентність цього 

феномену. Ґрунтуючись на теоретичному аналізі розуміння компетентності, 

можливо передбачити, що професійна компетентність є інтегральною 

характеристикою діяльності суб’єкта, що виявляється на двох рівнях 

активності: технологічній та надпрофесійній [7]. Аналізуючи компетентність у 

професійній галузі, науковці О.В. Бережнова, К.І. Пилюгіна виокремлюють 

пʼять головних компонентів, що визначають її зміст: гностичний (або 

когнітивний), який характеризує наявність необхідних професійних знань; 

регулятивний, що уможливлює використання наявних професійних знань для 

вирішення професійних завдань; рефлексивно-статусний, що надає право 

завдяки визнанню авторитетності діяти саме так; нормативний, який визначає 

коло повноважень, сферу професійної діяльності; комунікативний, необхідність 

якого обумовлена тим, що багато видів професійної діяльності завжди 

здійснюються в умовах ділового спілкування і взаємодії, тому компетентність 

проявляється насамперед у спілкуванні [74]. Тож, ми погоджуємося з позицією 

науковців, та, на нашу думку, коли йдеться про сутнісні характеристики 

компетентності на рівні загального й індивідуального, потрібно розкривати 

зміст усіх зазначених компонентів.  

На основі розгляду психолого-педагогічної літератури встановлено, що 

деякі дослідники (В.О. Адольф [2; 3], В.О. Болотов, В.В. Сериков [85], 

С. В.Трішина, А.В. Хуторський [490] та ін.) повʼязують компетентність 

майбутнього фахівця до діяльності в різних професійних ситуаціях з його 

готовністю до виконання майбутньої професійної діяльності; розглядають 
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компетентність як загальну готовність фахівця до встановлення звʼязку між 

науковими знаннями та вибором способу вирішення професійної проблеми. 

Досліджуючи теоретико-методологічний аспект психолого-педагогічної 

компетентності викладача вищого навчального закладу, О.І.Гура подає 

визначення професійної компетентності педагога як складного утворення на 

основі інтеграції досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значущих 

особистісних властивостей, що зумовлюють готовність до актуального 

виконання педагогічної діяльності [122, с. 29]. 

Зазначимо, що згідно основ, закладених Я.А. Коменським, освіта оперує 

такими основними одиницями, як: знання, вміння, навички [221]. Професійна ж 

галузь оперує компетенціями, оскільки саме майбутня професія зумовлює 

необхідні компетентності або компетенції, якими має володіти майбутній 

фахівець для виконання професійних завдань. Мотиви ж, установки, знання, 

уміння, навички та якості входять до структури компетентності особистості 

фахівця.  

В руслі дослідження теоретичного підґрунтя професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства, слід зауважити, що одним із 

пріоритетних факторів об’єднання всього людства на основі ціннісних засад, 

цільових орієнтирів, безсумнівно, на сьогодні є безперервна освіта. 

Безперервність розглядається в сучасному культурно-освітньому просторі як 

задум, принцип навчання, якість освітнього процесу, умова становлення й 

розвитку особистості. Слід наголосити, що Рада Європи затвердила навчання 

протягом життя як один із основних компонентів європейської соціальної 

моделі [571]. Підкреслимо, що таке навчання не обмежується лише ланкою 

освіти, воно є також критичним чинником у всіх галузях господарської 

діяльності, соціального забезпечення, економічного зростання і 

конкурентоспроможності, в тому числі й в галузі туризму.  

Зазвичай, для визначення поняття «безперервна освіта» використовується 

низка таких понять, як: «освіта дорослих»; «продовжена освіта»; «подальша 

освіта»; «відновлювана освіта», як освіта протягом всього життя шляхом 
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чергування навчання з іншими видами діяльності, головним чином з роботою; 

«перманентна освіта»; «освіта протягом життя»; «навчання протягом життя» 

[341]. Ми погоджуємось із авторами, що в кожному із цих тверджень акцент 

зроблено на певному напрямі явища, але загальним задумом є ідея безперервної 

освіти людини протягом життя. 

Варто акцентувати, що стосовно безперервної освіти сучасна державна 

політика нашої країни здійснюється з урахуванням світових тенденцій розвитку 

освіти протягом життя, соціально-економічних, технологічних та 

соціокультурних змін. Безперервність освіти в Україні реалізується шляхом: 

забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності 

на різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх і 

передбачають підготовку громадян для можливого переходу на наступні 

ступені; формування потреби та здатності особистості до самоосвіти; 

оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, 

модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державних 

стандартів; створення інтегрованих навчальних планів і програм; формування 

та розвитку навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки 

фахівців; запровадження та розвитку дистанційної освіти; організації навчання 

відповідно до потреб особистості й ринку праці на базі професійно-технічних 

та вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також 

використання інших форм навчання; забезпечення зв’язку між загальною 

середньою, професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою [312].  

Серед функцій безперервної освіти виокремлюють такі, як: 

- розвиваюча (задоволення духовних запитів особистості, потреб 

творчого зростання);  

- компенсуюча (заповнення пробілів у базовій освіті);  

- адаптивна (оперативна підготовка й перепідготовка в умовах мінливої 

виробничої й соціальної ситуації); 

- інтегруюча в незнайомий культурний контекст; функція ресоціалізації 

(повторної соціалізації).  
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В змісті виокремлюють три основні значимі компоненти, а саме: 

навчання освіченості в широкому сенсі, включаючи комп’ютерну, 

функціональну, соціальну та ін.; професійне навчання, що включає професійну 

підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації; загальнокультурну 

додаткову освіту, не пов’язану з трудовою діяльністю [341]. Варто підкреслити, 

що Європейська Комісія об’єднала різні освітні й навчальні ініціативи в єдину 

Програму навчання протягом життя (Lifelong Learning Programme), яка 

прийшла на зміну програмам професійного та дистанційного навчання, що 

існували до 2006 р. Під таким навчанням мається на увазі зростання інвестицій 

у людей і знання, набуття основних навичок, включаючи цифрову освіченість 

та розширення можливості для інноваційної, більш гнучкої форми навчання; 

мета полягає в тому, щоб забезпечити людей будь-якого віку рівним й 

відкритим доступом до якісного навчання; це навчання охоплює все 

цілеспрямоване навчання, формальне чи неформальне, з метою розширення 

знань, поліпшення навичок і компетентності [341].  

Зважаючи на окреслене, зазначимо, що, на нашу думку, в Україні 

обов’язково має забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний 

розвиток освіти, створюватися умови для педагогічного новаторства, 

підвищення, розширення можливостей для більш гнучкої форми навчання 

майбутніх фахівців з туризмознавства, їх безперервного навчання протягом 

життя, науково-дослідної роботи, самоствердження й самореалізації, прояви 

творчості; покращення якості набуття студентами професійних знань, умінь та 

навичок, комп’ютерної освіченості, інформаційної обізнаності відповідно до 

індивідуальних потреб, вимог суспільства, запитів вітчизняного та світового 

туристичних ринків. 

В межах окресленого зауважимо, що для якісного виконання посадових 

обов’язків кожен фахівець має володіти певною системою професійних і 

особистих якостей, знань, умінь і навичок, тобто компетенціями. Як свідчить 

теоретичне підґрунтя, науковець Є.В. Пархоменко до структури професійної 

компетентності фахівця з готельного господарства залучив такі ключові 
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компетенції, як: особистісні (володіння здатністю налагоджувати персональні 

стосунки), основні (володіння теоретичними знаннями стосовно надання 

базового стандарту послуг), спеціальні (володіння практичними спеціальними 

уміннями і навичками надання послуг відповідно до посади) [354, с. 137].  

Слушним для розгляду вбачаємо наукове дослідження Н.П. Степанець, в 

якому вчена до професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр за напрямом підготовки «Туризм» відносить такі компетенції, як: 

теоретико-технологічні – наявність системи професійних знань, спроможність 

інтеграції знань у нових ситуаціях, здатність до ефективних розв’язань 

традиційних та нетрадиційних завдань, самостійно одержувати інформацію, 

постійно підвищувати освітній рівень; виробничо-технологічна – здатність 

планувати технологічні процеси, використовувати досвід інших, володіння 

інформаційними технологіями; соціально-комунікативна – готовність до 

взаєморозуміння та взаємодії у комунікації та стосунках, здатність до 

обговорення та прийняття спільних рішень, здатність брати відповідальність за 

їх реалізацію на себе, здатність уникати конфліктів, толерантно розв’язувати їх 

між іншими учасниками виробничого колективу [469].  

Також, фахові компетенції кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 

«Туризмознавство», крім набутих на базі професійних компетенцій бакалавра, з 

точки зору пані вченої, є такими: проектна компетенція – здатність до 

проектування туристичного продукту, технологічних процесів, до розробки 

стратегії інвестиційної діяльності підприємства тощо; дослідницька 

компетенція – здатність виявляти та формулювати проблеми дослідження, 

спроможність досліджувати та вдосконалювати об’єкти та засоби інженерної 

праці, формулювати грамотно обґрунтовані висновки щодо одержаних 

результатів дослідження; організаційно-управлінська компетенція – здатність 

раціонально організовувати рентабельне виробництво та керувати ним; 

соціально-методична компетенція – професійна мобільність, творчий підхід до 

роботи з колективом, знання основ конфліктології, здатність суміщення 

власних інтересів та потреб підприємства і суспільства, здатність до постійного 
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підвищення освітнього рівня, потреба в актуалізації й реалізації власного 

потенціалу, здатність точно і коректно передавати знання, формулювати 

вимоги, завдання підлеглим тощо; педагогічна компетенція [469]. 

Отже, враховуючи законодавчу основу [396], зважаючи на дослідження 

вчених [354; 469] щодо визначення компетенцій фахівців з туризму, з огляду на 

особливості й специфіку професійної діяльності з туризмознавства, визначено 

такі ключові компетенції майбутнього фахівця з туризмознавства, як:  

- соціальна (соціальний інтелект, розуміння ситуації, швидке реагування 

на неї; знання процесів, що протікають в суспільстві; володіння засобами 

вербальної й невербальної комунікації, іноземними мовами, взаєморозуміння в 

процесі спілкування; полікультурність; рефлексія; самопрезентативні вміння; 

прогнозування, цілеспрямованість; безперервна освіта; творчість; 

відповідальність);  

- організаційно-управлінська (знання технології туристичної діяльності; 

уміння й навички з менеджменту туризму; здатність організовувати ефективну 

роботу колективу, керувати працівниками, застосовуючи сучасні методи 

управління); 

- інформаційно-проектна (навички роботи з комп’ютером як засобом 

управління інформацією; здатність працювати з інформацією в глобальних 

комп’ютерних мережах, з різними джерелами, включаючи мережеві ресурси 

Інтернет; використання в науково-дослідній, пізнавальній, проектній діяльності 

професійні навички роботи з інформаційними технологіями; уміння розробляти 

туристичний проект із застосуванням інформаційних технологій, готувати 

пропозиції (концепції, програми, плани, бізнес-плани, проекти) щодо 

визначення стратегічних цілей і завдань розвитку туризму регіону й держави);  

- науково-дослідна (здатність самостійно виконувати роботу, пов’язану з 

вирішенням дослідних завдань туристичного напряму; наявність стійкої 

мотивації до самонавчання, самовдосконалення, самооцінки; самостійності, 

відповідальності, організованості, самоаналізу, здатності до співпраці, 

самонавчання, аналітичних якостей, критичного мислення, творчості, 
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рефлексивної самореалізації, прагнення до особистісного, професійного 

вдосконалення та безперервної освіти впродовж життя). 

Тож, враховуючи теоретичне опрацювання, спираючись на законодавчу 

основу щодо визначення поняття «компетентність», що подається в таких 

формулюваннях, як: динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, продовжити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність (Закон України про освіту) [396]; 

компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду 

діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особисті якості (Національна рамка кваліфікацій) [313]; а також зважаючи на 

наведені думки вчених щодо вивчення його характеристики та змісту, 

професійна компетентність фахівця з туризмознавства розглядається як 

здатність особи ефективно виконувати організаційну, управлінську, сервісну, 

науково-дослідну роботу в туризмі на основі комплексної системи знань, умінь, 

навичок і якостей, інтегрованих у такі ключові компетенції, як: соціальна, 

організаційно-управлінська, інформаційно-проектна, науково-дослідна. 

Варто відзначити, що одним із опорних етапів становлення 

професіоналізму майбутнього фахівця з туризмознавства є формування його 

готовності до професійної діяльності в цілому або до окремих її видів. Далі, на 

основі цієї готовності формується професійна компетентність, професійна 

майстерність, професійна акмеологія. Тож, в нашому дослідженні акцентуємо 

увагу саме на формуванні готовності майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності в процесі їх професійної підготовки у закладах вищої 

освіти. 

З огляду на те, що поняття «професійна підготовка» визначається як 

цілеспрямований процес навчання дійсних і потенційних працівників 

професійних знань та вмінь з метою набуття навичок, необхідних для 

виконання певних видів робіт [121, с. 59], акцентуємо, що готовність майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, є складним, 
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багаторівневим, різноплановим системним психічним утворенням, насамперед 

особистісним утворенням фахівця.  

Як демонструє теоретичний розгляд наукових праць, неоднакові аспекти 

готовності до діяльності в різні часи вивчали вчені К.О. Абульханова-Славська, 

М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович, К.К. Платонов [1; 146; 373] та ін. Так, 

К.К. Платонов [373] та інші науковці розглядають готовність як мету й 

кінцевий результат професійної підготовки, систему взаємоповʼязаних 

властивостей та характеристик особистості, установку на майбутню професійну 

діяльність; інші (К.М. Дурай-Новакова, М.І. Дьяченко, Л.О. Кандибович) [145; 

146] – як багаторівневе та багатопланове системно-структурне особистісне 

утворення індивіду.  

Розрізняють різні види і компоненти готовності. Так, з точки зору 

психології, пані О.Є. Курлигіна визначає поняття «професійна готовність 

студента» як інтегративну особистісну якість та визначальну передумову 

ефективної діяльності після закінчення вищого навчального закладу, що 

забезпечує молодому фахівцеві успішне виконання своїх обовʼязків, правильне 

використання знань, досвіду, збереження самоконтролю і перестроювання при 

появі непередбачених перешкод, є вирішальною умовою його швидкої 

адаптації до умов праці, подальшого професійного вдосконалення і підвищення 

кваліфікації [251]. Важливо зазначити, що визначаючи професійну готовність 

студента як складну психологічну якість, учена розкриває в її структурі такі 

компоненти, як: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий і 

оцінний, достатня розвиненість і визначеність та цілісна єдність яких є 

показником високого рівня професійної готовності випускника вищого 

навчального закладу до праці [251]. 

Важливою для нашого дослідження вбачається думка Є.А. Шанц, що в 

сучасній науці поняття «професійна готовність» пов’язано із професійним 

навчанням і визначає процес опанування знаннями, уміннями й навичками, 

необхідними для професійної діяльності [519]. Імпонує ідея пана вченого, що 

підготовка до професійної діяльності не може обмежуватися лише опануванням 
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майбутніх фахівців туристичної індустрії процесуальною стороною 

професійної діяльності [519]. Підтримуючи цю думку, вважаємо, що необхідна 

модернізація, оновлення освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у закладах вищої освіти, потрібна цілеспрямована педагогічна 

діяльність щодо формування і розвитку професійно- й особистісно-значущих 

якостей майбутнього фахівця цього напряму, які б забезпечували ефективне 

виконання завдань обраної ними професійної діяльності в туризмі.  

Доречною вбачається думка науковця О.І. Зоріна, який вважає, що 

застосування діяльнісного принципу щодо генезису понять професійної 

туристичної освіти надає можливість припущення, що ці поняття виникають, 

функціонують і розвиваються в ході туристичної діяльності людей [177, с. 14]. 

Зважаючи на праці Ю.С. Степанова, пан науковець стверджує, що в сучасному 

концептуалізмі діяльність розуміється як спосіб відтворення соціальних 

процесів, самореалізації людини, його зв’язків з навколишнім світом, що 

охоплює різні форми соціальної активності та сфери функціонування 

суспільства. Підсумовуючи, О.І. Зорін твердить, що діяльність застосовна до 

генезису понять професійної туристичної освіти відразу з декількох позицій. 

Діяльність ‒ один із аспектів, рівнів або об’єктів соціального буття і принцип 

творення й дослідження специфічних процесів, якостей та форм цього буття. Й 

знову, відзначуючи думку Ю.С. Степанова, який в системі формування змісту 

понять трактує діяльність як принцип дослідження, пояснення та розуміння 

спільного та індивідуального життя людей, їх взаємодії з природою, науковець 

пропонує класифікувати поняття стосовно професійної туристичної освіти в 

звʼязку з предметними, комунікативними і рефлексивними аспектами 

туристичної діяльності [177, с. 14-15]. 

Слід підкреслити, що основу нашого розуміння готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності складають результати 

досліджень науковців М.І. Дьяченко й Л.О. Кандибович [146], К.М. Дурай-

Новакової [145], Л.М. Захарової [168], Л.В. Кондрашової [223], 

Н.В. Нижегородцевої [320], Р.Д. Санжаевої [432], В.Д. Шадрикова [515; 517] та 
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ін., які схарактеризували діалектичну єдність готовності як психічного стану і 

властивостей особистості, й уможливили визначити готовність як комплекс 

різноманітних та взаємопов’язаних особистісних і функціональних 

характеристик особистості, необхідних для ефективного здійснення 

професійної діяльності.  

Тож, обґрунтовуючи різні, не суперечливі між собою аспекти професійної 

діяльності майбутніх фахівців будь-якого напряму, можливо по-різному 

сформулювати й структурувати готовність майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. До переваг використання різних 

засад і міркувань, на нашу думку, належить те, що вони надають можливість 

розглядати готовність з різних точок зору, акцентуючи увагу на різних її 

ознаках, що обумовлено багатозначністю розуміння поняття готовності, яке 

досліджується й тлумачиться науковцями в педагогічній теорії та практиці  

[1; 145; 146; 168; 223; 373; 515; 517]. Ми поділяємо думки дослідників, які 

трактують готовність до діяльності не як тимчасовий стан, а як інтегральне 

утворення, властивість особистості [145; 146; 168; 223; 251; 320; 432; 515; 517]. 

Посилаючись на позиції вчених [2; 85; 490], які пов’язують компетентність 

майбутнього фахівця до діяльності в різних професійних обставинах з його 

готовністю до здійснення майбутньої професійної діяльності, та розглядають 

компетентність як загальну готовність фахівця до встановлення зв’язку між 

науковими знаннями та вибором способу вирішення професійних завдань, 

вважаємо, що готовність майбутніх фахівців з туризмознавства до виконання 

будь-яких завдань професійної діяльності пов’язана, по-перше, з володінням 

відповідними до цієї діяльності компетенціями й, по-друге, розглядається як 

певний аспект кваліфікації, пов’язаний з вирішенням певного кола професійних 

функцій. Тож, компетентність й особистісні якості становлять основу 

готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності, 

забезпечуючи в сукупності з високою ініціативністю, творчим ставленням до 

виконання професійних завдань, прагненням до науково-дослідного пошуку в 

туризмі, можливість самореалізації в обраній професії.  
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Отже, зважаючи на позиції компетентнісного підходу [2; 85; 490], 

враховуючи думки дослідників, які трактують готовність до діяльності не як 

тимчасовий стан, а як інтегральне утворення, властивість особистості [145; 146; 

168; 223; 251; 320; 432; 515; 517], поняття «готовність майбутнього фахівця з 

туризмознавства до професійної діяльності» розглядається в дослідженні як 

система інтегративних властивостей і якостей особистості, що включає знання, 

уміння й навички з технології туристичної діяльності, активізацію мотивації до 

виконання професійних завдань, здатність застосовувати отримані знання в 

організаційній, управлінській, сервісній та науково-дослідній роботі в туризмі.  

До видів готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до 

професійної діяльності нами віднесено такі, як: особистісно-психологічна, 

теоретична, практична. 

Щодо структури готовності, слушним вбачається дослідження вченого 

С. Мена, який в науковій праці розглядає дві структури готовності менеджера з 

туризму до інноваційної діяльності, засновані на різних наукових передумовах, 

що не входять у протиріччя [308]. Так, згідно першої структури, на думку пана 

науковця, під час, коли готовність до діяльності розглядається не як 

тимчасовий стан, а як інтегральне утворення людини, готовність до 

інноваційної діяльності включає такі взаємопов’язані складові: психологічну, 

когнітивну, інтелектуальну, конативну (поведінкову) й фізіологічну; друга 

структура є аспектом професійної кваліфікації та включає відповідні до неї 

елементи: компетентність, моральність, ініціативність, процесуальну 

спроможність [308]. Поділяючи ідею пана вченого, вважаємо, що готовність до 

виконання будь-яких напрямів професійної діяльності з туризмознавства 

пов’язана, по-перше, з володінням відповідними цієї діяльності компетенціями 

й, по-друге, розглядається як певний аспект кваліфікації, що аналізується в 

зв’язку із вирішенням окресленого кола професійних завдань.  

Тож, з огляду на зазначене, враховуючи вимоги Класифікатора професій 

України [136] щодо фахівців з туризмознавства, найменування основних посад 
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та необхідний рівень освіти; враховуючи широке коло та складність 

професійних завдань і обов’язків, що полягають у:  

- ефективному виконанні організаційної, управлінської, сервісної та 

науково-дослідної роботи в туризмі;  

- аналізі, оцінюванні існуючого стану, визначенні та прогнозуванні 

шляхів розвитку індустрії туризму та туристичної діяльності на основі 

концепцій, методів і підходів, з урахуванням законодавчого підґрунтя та 

світових тенденцій туристичного ринку, із застосуванням новітніх, 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

- творчому ставленні до професійних обов’язків;  

- пошуку нових, нестандартних вирішень професійних завдань;  

- намаганні збільшувати й оновлювати наявний обсяг знань з туризму;  

- консультуванні з туризму; 

- потребі у підвищенні кваліфікації, постійному саморозвитку, 

самовдосконаленні, навчанні впродовж життя; 

З урахуванням визначення в дослідженні поняття готовності майбутнього 

фахівця з туризмознавства до професійної діяльності як системи інтегративних 

властивостей і якостей особистості, що включає знання, уміння й навички з 

технології туристичної діяльності, активізацію мотивації до виконання 

професійних завдань, здатність застосовувати отримані знання в організаційній, 

управлінській, сервісній та науково-дослідній роботі в туризмі; зважаючи на 

визначені ключові компетенції: соціальну, організаційно-управлінську, 

інформаційно-проектну, науково-дослідну, в структурі готовності майбутнього 

фахівця з туризмознавства до професійної діяльності виокремлюємо комплекс 

взаємоповʼязаних компонентів, а саме: мотиваційного, когнітивного, 

особистісно-творчого, інформаційно-технологічного, діяльнісно-операційного 

(рис. 1.1), що відображають інтеграцію психологічної, теоретичної, 

інтелектуальної, процесуальної сфери готовності особистості до діяльності. 
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Рис. 1.1. Компоненти готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності  

 

Тож, розкриємо їх змістові складові, що характеризують сформованість: 

– мотиваційний компонент − прагнення до міцного оволодіння системою 

знань, умінь, навичок, навчання впродовж життя, особистісного й професійного 

вдосконалення; зацікавленістю професією, дослідною роботою; бажання 

застосовувати інноваційні та інформаційні технології в ході виконання 

професійних завдань; стійкої потреби у підвищенні обізнаності з туризму, 

сприянні його розвиткові та світовій інтеграції; намаганні розкрити 

особистісно-творчий потенціал, досягти успіху;  
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– когнітивний – володіння системою знань з: правових основ туризму, 

технології туристичної діяльності, готельної та ресторанної справи, 

менеджменту, маркетингу, туризмології, організації туризму, надання 

туристичних послуг, міжнародного туризму, іноземних мов, основ 

проектування туристичного продукту, інноваційних та інформаційних 

технологій в туризмі, основ наукових досліджень;  

– інформаційно-технологічний – володіння комплексом умінь з: 

використання сучасних технологій збору, обробки, інтерпретації отриманих 

даних у ході вирішення дослідних, професійно спрямованих завдань; 

застосовування інновацій та інформаційних технологій при розробці 

туристичного продукту, програмних засобів Інтернет-комунікації під час 

спілкування з клієнтами й надання туристичних послуг;  

– діяльнісно-операційний – володіння уміннями, навичками, методами 

щодо здійснення комплексного аналізу та прогнозування розвитку туризму; 

ефективної управлінської, організаційної, маркетингової, сервісної, науково-

дослідної роботи в туризмі; реалізації туристичних послуг із забезпеченням 

консультативно-документальної підтримки; розробки пропозицій (концепцій, 

програм, планів, проектів) щодо стратегії розвитку туризму та консультування;  

– особистісно-творчий – інтегративних властивостей професійного, 

науково-дослідного, творчого мислення і рефлексії, чіткого розуміння 

професійних завдань з туризму, способів їх вирішення на основі інноваційних 

ідей, національної свідомості, соціального інтелекту. 

Отже, визначені структурні компоненти відображають цілісне розуміння 

сутності готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності й акцентують, що формування готовності фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності є складним багаторівневим, інтегративним процесом 

професійної підготовки, що охоплює всі етапи навчання у вищому навчальному 

закладі. Наявність всіх окреслених мотивів, знань, умінь, навичок, якостей 

особистості фахівця з туризмознавства розглядається як сукупність показників 

сформованості його готовності до професійної діяльності. 
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Таким чином, підсумовуючи проведений теоретичний аналіз наукового 

підґрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в 

педагогічній теорії, з’ясовано, що нині освіта й професійна підготовка все 

більше набувають функцій підґрунтя економіки знань, удосконалення людини. 

Підтверджено, що інвестиції в людський капітал є головною складовою 

економічного зростання країни. Зріст освіченості українського населення 

можливо досягти насамперед за допомогою освіти та професійної підготовки, 

що є запорукою та змістом національного розквіту.  

На основі Класифікатора професій України встановлено, що на сьогодні 

принципово новим є визначення професії туризмознавець і наукової 

спеціальності туризмолог, що вказує на актуальність і важливість дослідження 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в освітній 

системі України. З огляду на проект «Закону України про систему професійних 

кваліфікацій», поняття «фахівець з туризмознавства» розглядається як особа, 

яка має високу кваліфікацію, досконало володіє системою знань з технології 

туристичної діяльності та комплексного вивчення туризму, готова до 

виконання організаційної, управлінської, сервісної та науково-дослідної роботи 

в туризмі.  

Спираючись на тлумачення поняття компетентність, подані в «Законі 

України про освіту», «Національній рамці кваліфікацій», професійна 

компетентність фахівця з туризмознавства розглядається як здатність особи 

ефективно виконувати організаційну, управлінську, сервісну, науково-дослідну 

роботу в туризмі на основі комплексної системи знань, умінь, навичок і 

якостей, інтегрованих у такі ключові компетенції, як: соціальна, організаційно-

управлінська, інформаційно-проектна, науково-дослідна.  

Враховуючи Закон України Про освіту, дослідження науковців 

(Є.В. Пархоменко, Н.П. Степанець) щодо з’ясування компетенцій фахівців з 

туризму, визначено ключові компетенції майбутнього фахівця з 

туризмознавства: соціальна, організаційно-управлінська, інформаційно-

проектна, науково-дослідна. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9D$
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Зважаючи на позиції компетентнісного підходу (В.О. Адольф, 

В.О. Болотов, В.В. Сериков, С.В. Трішина, А.В. Хуторський), враховуючи 

трактування готовності до діяльності як інтегрального утворення особистості 

(К.М. Дурай-Новакова, М.І. Дьяченко, Л.М. Захарова, Л.О. Кандибович, 

Л.В. Кондрашова, О.Є. Курлигіна, Н.В. Нижегородцева, Р.Д. Санжаева, 

В.Д. Шадриков), поняття «готовність майбутнього фахівця з 

туризмознавства до професійної діяльності» розглядається як система 

інтегративних властивостей і якостей особистості, що включає знання, уміння й 

навички з технології туристичної діяльності, активізацію мотивації до 

виконання професійних завдань, здатність застосовувати отримані знання в 

організаційній, управлінській, сервісній та науково-дослідній роботі в туризмі.  

Акцентовано, що компетентність й особистісні якості становлять основу 

готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності, 

забезпечуючи в сукупності з їх високою ініціативністю, творчим ставленням до 

виконання професійних завдань, прагненням до науково-дослідного пошуку в 

туризмі, можливість самореалізації в обраній професії. Визначено такі ключові 

компетенції майбутнього фахівця з туризмознавства, як: соціальна; 

організаційно-управлінська; інформаційно-проектна; науково-дослідна. В 

структурі готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності виокремлено комплекс взаємоповʼязаних складових компонентів: 

мотиваційного, когнітивного, особистісно-творчого, інформаційно-

технологічного, діяльнісно-операційного, що відображають інтеграцію 

психологічної, теоретичної, інтелектуальної, процесуальної готовності до 

діяльності. 

Проведене теоретичне опрацювання надало можливість наголосити, що в 

Україні обов’язково має забезпечуватися прискорений інноваційний розвиток 

освіти, створюватися умови для педагогічного новаторства, поширення 

можливостей для більш гнучкої форми навчання майбутніх фахівців з 

туризмознавства, їх безперервного навчання впродовж життя, науково-

дослідної роботи, самоствердження й самореалізації, прояви творчості, 
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підвищення якості набуття студентами професійних знань, умінь і навичок, 

комп’ютерної освіченості, інформаційної обізнаності відповідно до 

індивідуальних потреб, вимог суспільства, запитів вітчизняного й світового 

туристичних ринків. 

Проведене дослідження наукового підґрунтя професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства надало підстави для вивчення 

особливостей цієї підготовки професійної туристичної освіти у педагогічній 

теорії та практиці України. 

 

 

1.3. Особливості професійної туристичної освіти у педагогічній 

теорії та практиці України 

 

Зазначимо, що швидкий і динамічний розвиток туристичної галузі 

вимагає від вищої освіти вдосконалення системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців туристичного напряму в закладах вищої освіти України. 

Сучасне суспільство потребує поряд з формуванням у майбутнього фахівця 

системи професійно значущих знань з туризму, розвитку особистісних творчих 

якостей, здатності ефективно та самостійно застосовувати у практичній 

туристичній діяльності професійні уміння, знання та навички, вільного й 

успішного володіння сучасними інформаційними технологіями, здатності до 

самонавчання, самовдосконалення та безперервної освіти протягом усього 

життя. Центральною ланкою в системі туризму є менеджер, його знання й 

уміння, психологія, особистісні та професійні здатності, до яких нині 

висувається все більше вимог. Оскільки туризм має ринкові форми 

функціонування, ринок праці потребує професіоналів, вододіючих 

специфічними технологіями і програмними продуктами, знаннями з просування 

туристичних послуг, комунікативно-психологічними особливостями 

спілкування з клієнтами Також важливим є креативний, творчий підхід до 

виконання професійної діяльності. 
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Проява творчого підходу в сучасній світовій професійній освіті стає 

соціальною потребою суспільства, необхідною умовою його розвитку й 

прогресу [265]. В цьому сенсі, важливою вбачається думка Л.С. Виготського, 

що саме творча діяльність людини робить її творінням, зверненим у майбутнє, 

створює його та змінює власне теперішнє [101, c. 2]. Аналізуючи творчий 

підхід менеджерів-економістів до професійної діяльності, пані Т.І. Коваль 

визнає, що основою є внутрішні мотиваційні чинники (інтерес та любов до 

роботи, бажання знайти цікаве рішення у складній професійній ситуації, 

прагнення впровадити інновації у професійну діяльність з метою підвищення її 

ефективності тощо) та сформовані такі професійно-значущі якості, здібності та 

уміння як творчість мислення, здатність до творчості, пізнавальної діяльності, 

творчої самостійності, фантазії, уяви, до творчих та оригінальних рішень, 

винахідливості, творчі уміння вирішувати професійні завдання [214, с. 51]. 

Також, учена С.О. Сисоєва твердить, що творчі процеси взаємозумовлені 

діалектними закономірностями і їх результатом є не лише створення об’єктивно 

чи суб’єктивно нових матеріальних об’єктів, а й зрушення в психологічному 

розвитку особистості, у розвитку її мотивів, характерологічних особливостей і 

творчих умінь, які сприяють успіху у творчій діяльності [445, c. 124]. З огляду 

на зазначене підкреслимо, що найважливішим завданням у професійній 

підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства, має бути орієнтація саме на 

розвиток їх творчої, креативної, самостійної активності, здатності до соціальної 

мобільності, готовності адаптуватись до суспільних і професійних змін у 

туристичній діяльності.  

Підкреслимо, що вченими зʼясовано, що творчість – це розумова й 

практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних 

цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також 

методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури 

[270]. Важливо, що О.І. Кульчицька наголошує на таких властивостях творчої 

особистості: спрямований інтерес до певної галузі знань, обраний напрям 

діяльності; зосередження на творчій роботі, велика працездатність; 
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підпорядкованість творчості духовній мотивації; стійкість, непоступливість у 

творчості, упертість; захоплення роботою [250]. 

Стосовно нашої проблематики важливим є також переконання науковця 

В.О. Моляко, який стверджує, що однією з основних якостей творчої 

особистості, є прагнення до оригінальності, до нового, заперечення звичного, а 

також високий рівень знань, умінь аналізувати явища, порівнювати їх, стійкий 

інтерес до певної роботи, відносно швидке й легке засвоєння теоретичних і 

практичних знань у цій галузі, систематичність і самостійність у роботі [300]. 

Тож, поділяючи думки вчених, до загальних властивостей творчої особистості 

майбутнього фахівця з туризмознавства, належать такі, як: сміливість думки та 

схильність до ризику в туристичній діяльності; оригінальність вирішення 

професійних завдань в туризмі; мистецтво виконання професійних обов’язків; 

альтернативність; інноваційне, творче мислення під час виконання науково-

дослідних завдань з туризму; прагнення до самовдосконалення та творчої 

професійної реалізації в туристичній діяльності. З’ясовано, що вирішальну роль 

відіграє професійний рівень комунікативності менеджерів у галузі туризму (що 

займає близько 80% робочого часу), і згідно з експертною оцінкою керівників 

туристичних організацій, відсутність комунікативних умінь співробітників 

призводить до істотного зниження ефективності роботи туристичного 

підприємства [426]. Це підтверджує необхідність формування у майбутніх 

фахівців з туризмознавства професійно значущих комунікативних умінь, що є 

безперечним ресурсом розвитку конкурентоспроможності підприємств сфери 

туризму. 

Зазначимо, що на сьогодні питання ефективного формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти 

зумовлено вимогами світового суспільного розвитку, має глибокий системний і 

багатогранний характер, є предметом вивчення педагогічної спільноти та 

фахівців туристичної галузі. Значущість і необхідність вивчення шляхів 

оптимізації процесу підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до 

здійснення ефективної професійної діяльності зумовлено тим, що нині туризм є 
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глобальним світовим явищем, динаміка його розвитку вражає: так, ще у 1950 р. 

кількість туристів у світі налічувала 25000000 осіб, у 1970 р. − 165000000, у 

2002 р. цей показник становив 715000000 осіб; за прогнозами, у 2020 р. світова 

спільнота туристів буде налічувати близько 1,5 мільярдів людей [190]. Слід 

відзначити також значний вплив туризму на культурну, гуманістичну цінність, 

особливості свідомості (інтереси, установки, ціннісні орієнтації) людей, 

залучених до туристичної діяльності. Тож, необхідність, доцільність і 

сучасність вирішення питання якісної професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти, формування 

компетентного фахівця відповідно до світових вимог туристичної індустрії, не 

викликає сумніву. 

Одним із ключових аспектів розвитку туристичної індустрії, здатним 

значно збільшувати її економічні та якісні показники є використання 

інформаційних технологій. Існує небагато галузей, в яких збір, обробка, 

застосування і передача інформації були б настільки важливими для щоденного 

функціонування, як у туризмі. В межах туризму, інформація є центром звʼязку, 

що сполучає різних виробників туристичних послуг. Саме інформаційні потоки 

забезпечують звʼязки між виробниками туристичних послуг; вони є не лише 

потоками даних, а й формою послуг і платежів (інформація про наявність, 

вартість та якість послуг: ночівля в готелі, оренда автомобіля, комплексні тури 

та міста в літаках; інформація про платежі та надходження). 

Послуга в туризмі не може бути представлена для огляду в пункті 

продажу як споживчі та виробничі товари. Зазвичай її купують заздалегідь і 

далеко від місця споживання. Тож, відзначимо, що туризм майже повністю 

залежить від зображень, описів, засобів комунікацій та передачі інформації. 

Як визнають учені К.М. Черепанова, Є.А. Шанц, у сучасному 

інформаційному суспільстві підвищується значення інформації як товару, що є 

наслідком загального зростання інформаційних потреб і виразом розвитку 

галузі інформаційних послуг [511]. За визначенням науковців, інформаційну 

сферу туризму утворюють такі складові: інформація; користувачі (споживачі) 
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інформації; інформаційні ресурси; постачальники (власники) інформації і 

ресурсів; інформаційні системи; системи бронювання і продажів; інформаційні 

процеси; засоби забезпечення інформаційних систем та їх технологій [511]. 

Підтримуючи думку учених, зауважимо, що на жаль, на українському ринку 

туристичних продуктів спостерігається значний дефіцит якісної туристичної 

інформації, що негативно позначається на задоволенні зростаючого попиту 

клієнтів туристичних послуг, що гальмує взагалі розвиток туризму в країні. 

За ствердженням Є.А. Шанц, успішний розвиток туристичної індустрії 

визначається якістю професійної підготовки фахівців, здатних витримати 

конкуренцію на ринку праці у сфері туристично-екскурсійної діяльності [519]. 

Як роз’яснила вчена Н.М. Кокшарова, виокремлюють такі домінуючі 

види професійної діяльності менеджера з туризму, як: формування 

туристичного продукту (розробка туристичного маршруту, вибір країни, 

визначення міст і готелів); розробка екскурсійних маршрутів, визначення 

об’єктів для огляду; вивчення і аналіз туристичної індустрії (готелів та інших 

засобів розміщення, об’єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного 

призначення); вивчення та аналіз діяльності конкурентів, які надають 

туроператорські і турагентські послуги (проведення маркетингу); просування і 

реалізація туристичного продукту: реклама, участь у спеціалізованих виставках, 

ярмарках; організація туристичних інформаційних центрів [218, с. 79-80]. 

Погоджуючись із пані вченою, зазначимо, що в процесі виконання означеного 

кола видів діяльності висококваліфікований фахівець обов’язково має 

продемонструвати свою компетентність, тобто володіти певним набором 

компетенцій. Тож, одним із актуальних питань є визначення професійного 

профілю підготовки майбутнього фахівця з туризмознавства.  

Поняття профілю С.І. Ожегов визначає як сукупність специфічних рис, 

що характеризують яку-небудь сферу діяльності, а також характер виробничого 

або навчального нахилу [332]. Зазначимо, що професійний профіль фахівців 

визначається предметно-спеціалізованими компетенціями, які необхідно 

розробляти за допомогою взаємодії закладів вищої освіти і роботодавців. 
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Учений Є.О. Климов визначив, що розумна активність з проектування та 

побудови професійного шляху має триматися на: орієнтуванні у можливих 

варіантах програми фізичних і психічних сил людей, різновидів професії; 

явищах психічної регуляції (включаючи саморегуляцію) індивідуальних і 

групових суб’єктів трудової діяльності, стійких якостей, притаманних їм; 

основних шляхах і способах встановлення взаємної відповідності сформованих 

вимог професій до людей та їх якостей [205, с. 31-32]. Як стверджує 

О.В. Еніліна, образ професіонала, що є одним із компонентів професійної 

ідентичності, складається в єдину систему до кінця навчання у вищому 

навчальному закладі, професійно важливі якості особистості професіонала 

змінюються від обумовлених зовнішньою мотивацією і орієнтованих на 

зовнішню оцінку, до внутрішньо мотивованих, спрямованих на управління 

особистісного і професійного розвитку [150]. На думку пані вченої, професійна 

самосвідомість, що визначає процес становлення професійної ідентичності, 

характеризується поступовим розширенням усвідомлення студентів щодо 

професійної ролі професіонала в галузі туризму, розвитку особистісних і 

професійно значущих якостей [150].  

Зауважимо, що науковці І.В. Филипович, М.С. Мартинович визначають 

поняття «професіограма» як описово-технологічну характеристику різних видів 

професійній діяльності, зроблену за певною схемою для вирішення певних 

завдань [497]. Автори визначають такі типи професіограми, як: інформаційні, 

орієнтовно-диіагностичні, конструктивні, методичні, діагностичні. На практиці 

в основному використовуються інформаційні з метою надання короткого і 

змістового визначення професії, якостям, особистим здібностям.  

Розв’язання питань професіограми майбутнього фахівця з 

туризмознавства у педагогічній науці опирається на вивчення праць 

дослідників, а саме: концептуальних підходах до створення професійних 

стандартів (Л.І. Короткова) [404]; професіограми гіда-супроводжуючого у сфері 

туризму (М.С. Мартинович, І.В. Филипович) [497]. З’ясовано, що до моделі 

професіоналізму А.К. Маркова включає такі критерії, як: базова підготовка, 
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методична підготовка, психолого-педагогічна компетентність, соціально-

психологічна компетентність, самовдосконалення [284].  

Як зауважує І.А. Шпаченко, проблема підготовки фахівців «соціально-

культурного сервісу і туризму» полягає в розумінні кваліфікаційних вимог 

фахівців та різних уявленнях викладачів та роботодавців про їх функції [526, с. 

74]. Імпонує думка автора, який спостерігає суперечливість сучасних вимог та 

підготовки фахівців у сфері сервісу і туризму за такими аспектами:  

- вимогами суспільства до фахівця і готовністю випускників до 

виконання цих вимог (рівнем сформованості необхідних професійних 

компетенцій фахівців);  

- потребами населення в отриманні високоякісних послуг та нездатністю 

підприємств сервісу і туризму задовольнити ці потреби через невисокий рівень 

підготовки персоналу;  

- вимогами освітнього стандарту і недостатньою розробленістю у 

вітчизняній педагогічній науці теоретичних і методичних положень стосовно 

питань професійної підготовки та професійних компетенцій фахівців [526, с. 

74]. Тож, ми поділяємо цю думку і вважаємо, що під час планування і 

організації освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців у 

закладах вищої освіти слід враховувати означені аспекти.  

Однією з основних причин незацікавленості підприємств індустрії 

гостинності у випускниках закладів вищої освіти науковець М.В. Кобяк вбачає 

у невідповідності молодих фахівців вимогам роботодавців [212, с. 74]. Автор, 

акцентуючи увагу на відсутності стандартів з сучасних професій в готельній 

галузі, стверджує, що саме професійні стандарти є основою для розробки 

освітніх стандартів, орієнтиром при складанні навчальних планів і програм та 

відображають необхідні вимоги щодо рівня підготовки фахівців з урахуванням 

забезпечення якості виконуваних ними робіт з певної професії [212, с. 74]. 

Відзначимо, що досягнення оптимального співвідношення між теоретичною і 

практичною підготовкою фахівців з туризмознавства є можливим на основі 

взаємовигідного співробітництва освітніх установ та підприємств туристичної 
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галузі, а також використання позитивного досвіду в управлінні та обміну 

інформацією. Зважаючи на окреслене, імпонує думка І.А. Шпаченко щодо 

найбільш ефективних форм такої взаємодії, а саме:  

- цільова підготовка студентів для певних підприємств;  

- участь менеджерів компаній у навчальному процесі та роботі 

атестаційних комісій;  

- проведення майстер-класів, професійних конференцій, ярмарок 

вакансій;  

- проведення конкурсів іменних стипендій;  

- надання місць для проходження практики і кураторство групами 

студентів;  

- корпоративні форми взаємодії [526, с. 74].  

За ствердженням Є.А. Шанц, професіоналізм туристичного менеджера 

оцінюється двома складовими: здатністю керувати і володінням загальними 

даними про пропоновані послуги [519]. На думку В.Є. Єгорова, майбутньому 

менеджеру з туризму важливо мати хороші знання з однієї або двох іноземних 

мов, географії та країнознавства, технологій бронювання послуг, а також 

юридичних основ для того, щоб в майбутній діяльності вміти підписувати 

договори з клієнтами та вирішувати конфліктні ситуації; уміння користуватися 

спеціалізованими компʼютерними програмами, пошуковими системами, 

володіти хоча б первинними навичками з техніки продажу туристичного 

продукту [148]. Погоджуючись із автором, вважаємо, що велике значення для 

формування готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності має також розвиток його особистісних якостей, а саме: 

комунікативності, відповідальності, доброзичливості, стресовитривалості та 

артистизму.  

Як стверджує Е. Бульман, у професійній підготовці майбутніх фахівців 

закладів вищої освіти поряд із знанням іноземної мови, йдеться про так звані 

«soft skills», тобто гнучкість, здатність працювати в колективі, самостійність, 

уміння вирішувати професійні завдання, витривалість, мобільність, а також про 
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культурну та інтеркультурну компетентність [518, с. 53]. За переконанням 

ученого В.Є. Єгорова, деякі з викладачів закладів вищої освіти мають 

найвіддаленіше уявлення про практичний аспект майбутньої діяльності своїх 

студентів, погано знаються з питань організаційно-структурних та 

функціонально-технічних основ тих туристичних та готельних підприємств, до 

праці в яких здійснюється підготовка фахівців; деякі − погано орієнтуються та 

не враховують зміни в галузі туризму та законодавства [148]. Ми погоджуємося 

із цією думкою автора, що важливим у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства мають бути спостереження, вивчення і 

врахування оновлення та змін нормативно-правових вимог, законів, актів, на 

основі яких складаються нові правові взаємозвʼязки в галузі туризму. 

У сучасній педагогічній науці поняття «професійна підготовка» причетне 

до професійного навчання і відображає процес оволодіння студентами 

знаннями, уміннями і навичками, необхідними для самостійної професійної 

діяльності:  

- система професійного навчання, що має за мету прискорене отримання 

студентами навичок, необхідних для виконання певної роботи, групи робіт; 

- процес оволодіння знаннями, уміннями й навичками, що надають 

можливість виконувати роботу в певній галузі діяльності; має за мету 

прискорене придбання студентами навичок, необхідних для виконання певної 

роботи або групи робіт, і не передбачає підвищення освітнього рівня студентів 

[189]. Погоджуючись із думкою Н.В. Іпполітової, зазначимо, що підготовка 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності не може 

вдовольнятися оволодінням студентами лише процесуальною часткою 

професійної діяльності, необхідною вбачається також цілеспрямована 

діяльність з формування і розвитку професійно- й особистісно-значущих 

якостей, що забезпечують ефективність обраної професійної діяльності.  

Питання розвитку систем професійної підготовки виробничого персоналу 

досліджував М.І. Пальчук [351]. Імпонує розуміння Є.А. Шанц педагогічної 

системи, як певної сукупності взаємозв’язаних засобів, методів і процесів, 
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необхідних для створення організованого, цілеспрямованого й свідомого 

педагогічного впливу на формування особистості з заданими якостями [519]. 

Тож, ми поділяємо думку пані вченої та розглядаємо професійну підготовку 

майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти як цілісну 

педагогічну систему, функціонування якої передбачає створення умов для 

розвитку особистості фахівця в сфері майбутньої туристичної діяльності. До 

основних характеристик педагогічної системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства слід віднести такі, як:  

- оптимальність (вибір найкращих, найбільш відповідних певним умовам 

і завданням елементів створення і функціонування системи);  

- структурність (визначення компонентів системи, їх класифікація та 

систематизація);  

- функціональність (визначення функцій компонентів системи, зв’язки та 

взаємозв’язки в системі);  

- інтегративність (результат обʼєднання компонентів системи у 

цілісність на основі визначення компонентів, що утворюють систему, а також 

сприяють збереженню та функціонуванню системи взагалі). 

Зазначимо, що на сьогодні туристичній галузі потрібен фахівець, який 

має достатній рівень знань, умінь і навичок з планування та організації 

туристичної діяльності, формуванню, просуванню і реалізації туристичного 

продукту. Комплекс знань, умінь і навичок майбутніх фахівців з 

туризмознавства формується відповідно до рівнів визначених професій; 

внутрішні фактори включають особистісні й професійні здатності особистості: 

рівень їх психологічної готовності, професійних і особистих якостей. Тож, до 

моделі професіоналізму майбутнього фахівця з туризмознавства, яку необхідно 

асоціювати з підвищенням соціальних вимог, доречно включати такі розділи, 

як: систему професійних завдань, соціально затребуваних й встановлених у 

ході професійної діяльності; види професійних робіт, якими мають володіти 

майбутні фахівці з туризмознавства (організаційна, управлінська, сервісна); 

особистісні здібності, що є необхідними у професійній діяльності: 
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інтелектуальні, емоційно-вольові, комунікативні, міжособистісного 

спілкування; доконечні результати праці: організація туристичної роботи; 

документальне забезпечення послуг; створення психологічного клімату при 

спілкуванні зі споживачем; вибір і використання технічних засобів та 

інформаційних технологій при наданні туристичних послуг; організація 

сервісу; розробка туристичного проекту; забезпечення якості туристичних 

послуг; розробка технологічного процесу надання туристичних послуг; 

використання іноземних мов; узгодження, оформлення і доведення 

туристичних послуг до споживача; ефективна туристична діяльність в сучасних 

ринкових умовах; рівні професіоналізму і компетентності, необхідні для 

вирішення завдань: адаптації, професійної самосвідомості, майстерності, 

творчості, самоактуалізації, самовизначення, прагнення до професійного 

розвитку впродовж усього життя. 

Відмітимо, що в Україні до 2017 р. професійна підготовка майбутніх 

фахівців з туризму здійснювалась за напрямом підготовки «Туризм» 1401 галузі 

знань «Сфера обслуговування» за такими спеціальностями, як: «Туризм», 

«Готельно-ресторанна справа», «Туризмознавство (за видами)»: 

- туризм: освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (на базі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста з відповідного напряму підготовки), кваліфікація – бакалавр з 

туризму;  

- готельно-ресторанна справа: освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з відповідного напряму 

підготовки), кваліфікація – бакалавр з готельно-ресторанної справи; освітньо-

кваліфікаційний рівень магістр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра або спеціаліста), кваліфікація – магістр із готельно-ресторанної 

справи; 

- туризмознавство: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), кваліфікація – спеціаліст з туризму, 
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фахівець з туристичного обслуговування; освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістр (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста), 

кваліфікація – магістр з туризмознавства. 

Відповідно до нововведень Закону «Про вищу освіту» [396] щодо 

ступенів та кваліфікації вищої освіти, підготовка фахівців з туризму 

здійснюється за спеціальністю «Туризм» і здобувається на рівнях: початковому 

(короткий цикл) вищої освіти, першому (бакалаврському), другому 

(магістерському), третьому (освітньо-науковому), що передбачає успішне 

виконання особою освітньо-професійної чи освітньо-наукової або наукової 

програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти. 

Слід зазначити також, що починаючи з 2014 р. Законом України «Про 

вищу освіту [390] передбачається можливість перехресного вступу на 

магістерські програми, що відповідає європейським стандартам освіти. Тож, 

студенти інших спеціальностей мають можливість вступити до магістратури з 

туризму, проте, досвід в цьому напрямі ще незначний. 

Розглянемо досвід професійної підготовки фахівців туристичного 

напряму у закладах вищої освіти України.  

Так, Миколаївським міжрегіональним інститутом розвитку людини 

«Україна», в якому здійснюється підготовка майбутніх фахівців за 

спеціальністю «Туризм», освітньою програмою «Туризмознавство», визначено 

коло посад, на яких можуть працювати випускники цієї спеціальності: 

туристичний агент; організатор подорожей (екскурсій); туроператор (розробник 

турів); провайдер туристичного продукту; аніматор (фахівець з туристичної 

атракції); консультант з туризму в місцевих органах державної влади; фахівець 

з VIР-обслуговування; організатор конференц-сервісу; фахівець з організації 

туризму (зеленого, спортивного, освітнього, спеціалізованого, індивідуального, 

масового); фахівець з діловодства в туризмі; рекреолог; гід-країнознавець; 

інструктор з організації відпочинку; керуючий готелем (кемпінгом, 

пансіонатом); менеджер інформаційно-довідкової служби; адміністратор; 
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адміністратор чергового; адміністратор залу; завідуючий поверхом готелю; 

агент з організації туризму; керівник туристичної групи [293]. 

Підготовку фахівців зі спеціальностей «туризм» і «готельно-ресторанна 

справа» здійснює факультет харчових технологій та сфери обслуговування 

Черкаського державного технологічного університету. Коло визначених посад 

для випускників є таким: директор; управляючий топ-менеджер; менеджер, 

економіст, бухгалтер та юрист сфери туризму; адміністратор, системний 

адміністратор; організатор туризму з напрямів пізнавального, лікувального, 

спортивного (кінного, пішохідного, водного, велосипедного), екологічного й 

зеленого туризму; аніматор; гід-екскурсовод; працівник ресепшн і гест-

релейшн; трансфермен; спеціаліст з екстремального, гірськолижного та інших 

видів туризму; маркетолог та керівник маркетингових відділів туристичних 

фірм (туроператорів і туристичних агенцій); керівник рекламних служб і 

відділів в рамках туристичних фірм; керівник різноманітних відділів 

туристичного комплексу: готельне господарство, ресторанна справа, 

транспортне обслуговування туристів (авіаційні, залізничні, інші транспортні 

компанії); технолог в ресторанному господарстві [311]. Крім того, як 

зазначається, студенти цього напряму мають можливість навчатися за 

Британською програмою «Подвійний диплом» (за програмами бакалавра, 

магістра), що уможливлює здобуття освіти англійською мовою в Європі з 

подальшим працевлаштуванням у провідних міжнародних туристичних 

компаніях та готельних мережах [311]. Зауважимо, що основою засвоєння знань 

студентів є практика, яку в зазначеному університеті здійснюють у готелях 

Європи, Єгипту, Туреччини, Сполучених Штатів Америки, а також на власних 

туристичних підприємствах (туристичні бази на р. Рось, Чорному морі, міні-

готелі та туристичній агенції). 

Підготовку фахівців за спеціальністю «Туризм», освітньою програмою 

«Туризмознавство» здійснює також факультет міжнародних економічних 

відносин і туристичного бізнесу Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразина [464]. Випускники освітнього ступеню «магістр» цього 
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університету підготовлені до виконання професійних функцій у таких сферах: 

управління туристично-рекреаційними системами та інноваційними процесами, 

середній і вищий рівень управління в організаціях в галузі туризму, науково-

педагогічна діяльність; «спеціаліст» − управління туристично-рекреаційними 

системами та інноваційними процесами, низовий та середній рівень управління 

в організаціях в сфері туризму [464]. 

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» також 

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Туризм» [272]. Основні посади 

згідно класифікатора спеціальностей для випускників освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» визначено такі: менеджер з туризму; 

менеджер готельного господарства; менеджер ресторану; керівник туристичної 

групи; керівник туристичними агентствами та ін. 

За ініціативою Київського університету туризму, економіки і права, 

підтримки Державної туристичної адміністрації і Асоціації навчальних закладів 

України туристичного і готельного профілю, рішенням Кабінету Міністрів 

України в університеті у 2002 р. розпочалася підготовка фахівців зі 

спеціальностей «Туризм», «Готельне господарство», починаючи з 2010-2011 

н.р. здійснюється підготовка фахівців за напрямами: «Туризм» (спеціалізації: 

міжнародний туризм; екскурсійна і музейна діяльність; сільський туризм; 

спортивний туризм і анімація); «Готельно-ресторанна справа» [201]. 

Дисципліни, за якими студенти отримують фундаментальні знання: діяльність 

туристичної самодіяльної організації; технологія туризму; рекреація; 

організація сфери туристичних послуг; організація екскурсійних послуг; 

організація транспортних подорожей; менеджмент туризму; економіка і 

ціноутворення в туризмі; психологія професійного спілкування; рекламна 

діяльність в туризмі; технологія ресторанних послуг; технологія готельної 

справи; менеджмент готельних підприємств; устаткування закладів готельного 

господарства; рекреаційні комплекси світу; туризмознавство; музеєзнавство; 

міжнародна готельна індустрія; корпоративна культура й управління 

персоналом; основи готельного етикету; організація готельного 



96 

 

обслуговування; технологія ресторанних послуг; основи ресторанного етикету; 

організація ресторанного господарства; технологія продукції ресторанного 

господарства; управління якістю продукції та послуг в ресторанному 

господарстві; кухня народів світу; барна справа (додаток А.1, табл. А.1.1). Слід 

відзначити, що студенти мають можливість проходити практику в готелях і 

туристичних фірмах Києва, а також міжнародне стажування в туристичних 

фірмах і підприємствах готельно-ресторанних комплексів Туреччини, 

Німеччини, Греції, Єгипту, Болгарії. Варто відмітити, що до послуг студентів 

побудовані навчально- виробничі лабораторії: туристичне агентство «КУТЕП-

тур», українсько-німецький центр ресторанного навчання, навчально-

виробничий готель «Гостинність». Кращі випускники факультету працюють у 

готельних комплексах: «HAYATT», «Intercontinental», «OPERA», «Radisson 

SAS», «Україна»; туристичних компаніях: «САМ», «Супутник», «Гамалія», 

«Test Tour» [201].  

Проте, слід зауважити на недоліки, що є суттєвими в процесі підготовки 

фахівців з туризмознавства, а саме: відсутність можливості безкоштовного 

навчання та відсутність гуртожитків для студентів. 

Результати порівняння навчальних планів підготовки фахівців за 

спеціальністю «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітньої 

програми «Туризмознавство» (табл. 1.2) закладів вищої освіти України: 

Національного транспортного університету, Запорізького національного 

університету, Класичного приватного університету, Донецького національного 

університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (додаток А.3), а також Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника [388], свідчать про те, що всі досліджувані плани 

розроблюються на основі освітніх стандартів підготовки магістра з галузі знань 

1401 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 8.14010301«Туризмознавство 

(за видами)» (2012 р.), втім, підготовка магістрів з туризмознавства 

відбувається впродовж різного терміну (від 1 р. до 1,6 р.); за різними (за 
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структурою та змістом) навчальними дисциплінами; різним загальним обсягом 

годин; різною кількістю, видами та тривалістю практик; різними формами 

атестації.  

Так, на основі розгляду планів (табл. 1.2), (додаток А.3), доведено, що 

спільними рисами навчальних планів закладів вищої освіти, які здійснюють 

підготовку майбутніх фахівців з туризмознавства, є:  

- розробка планів відбувається на основі освітніх стандартів підготовки 

магістра з галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 

8.14010301«Туризмознавство (за видами)»; 

- розподіл дисциплін включає цикли: професійно орієнтованої 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, професійної та практичної 

підготовки, вибору навчального закладу, вільного вибору студентів; 

- план включає переважно такі види практик, як: виробнича, 

переддипломна; 

- атестація – захист випускної роботи/проекту.  

Водночас, відмінними рисами структури та змісту наведених планів 

підготовки, є: 

- різний строк навчання (від 1 р. до 1,6 р.); 

- різні цикли дисциплін, різноманітне змістове наповнення; 

- різний обсяг загальної кількості годин (від 1620 год. до 3240 год.); 

- різні види та кількість практик: так, деякі плани включають науково 

спрямовану практику (Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника, Національний транспортний університет, Донецький національний 

університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка), педагогічно спрямовану (Класичний приватний університет, 

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського, Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка), комп’ютерних інформаційних технологій в освіті, 

науці та управлінську практику (Тернопільський національний педагогічний 
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університет імені Володимира Гнатюка); 

- в деяких навчальних планах атестація включає комплексний екзамен за 

фахом з дисциплін: «Управління якістю туристичних послуг», «Управління 

проектами в туризмі», «Управління конкурентоспроможністю туристичного 

підприємства» (Донецький національний університет економіки та торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського). 

Окреслене підтверджує складність процесу підготовки фахівців з 

туризмознавства, оскільки побудована таким чином освіта перешкоджає 

інтеграції та взаємозв’язкам закладів вищої освіти, гнучкому переходу 

студентів із одного навчального закладу до іншого; заважає розглядати 

досліджувану професійну підготовку як злагоджену, цілісну, інтегративну, 

правильно структуровану, функціональну, відкриту систему із загальним 

задумом щодо формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

ефективної професійної діяльності відповідно до запитів суспільства країни та 

тенденцій світу. 

Також, на основі вивчення інформації, розміщеної на офіційних сайтах 

закладів вищої освіти України, щодо підготовки фахівців з туризмознавства 

[142; 163; 201; 203; 272; 293; 315; 317; 388; 479; 493], підтверджено, що цю 

підготовку здійснюють різноманітні відділи університетів: інститути (здоров’я, 

спорту та туризму; туризму; бізнесу та гостинності; екології, природоохоронної 

діяльності та туризму імені В. Чорновола; міжнародних відносин) та 

факультети (менеджменту, логістики та туризму; географічний; туризму, 

готельного і ресторанного бізнесу; фізичного виховання і спорту). Це 

демонструє багатогранність туристичної індустрії, різноманітність професій 

фахівців туристичного напряму, новітній характер такої професії, як 

туризмознавець та невизначеність необхідних йому знань, умінь і навичок для 

майбутньої праці, що безперечно зумовлює наявність різних точок зору та 

підходів щодо змістового, організаційного, структурного, методологічного, 

технологічного, технічного, інформаційного, методичного наповнення процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 

http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/fakulteti/fakultet-menedzhmentu-logistiki-ta-turizmu/
http://www.kutep.ua/ru/structure/faculties/tourism
http://www.kutep.ua/ru/structure/faculties/tourism
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Таблиця 1.2 

Дані навчальних планів підготовки фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти України 

 

Навчальний заклад 
Строк 

навчання 

Загальна 

кількість 

год. 

Цикли навчальних 

дисциплін 
Види практик 

Форма 

атестації 
Кваліфікація 

Запорізький 

національний 

університет 

1,5 р. 

3240 год.  

(90 кред. 

ECTS) 

професійно-орієнтованої та 

соціально-економічної 

підготовки; практичної 

підготовки; професійної та 

практичної підготовки 

виробнича, 

переддипломна 

захист  

випускної 

роботи/проекту 

магістр з 

туризмознавства, 

туризмознавець, 

екскурсознавець 

Класичний приватний 

університет 
1,5 р. 

2700 год.  

(90 кред. 

ECTS) 

професійно-орієнтованої 

гуманітарної та соціально-

економічної підготовки; 

професійної та практичної 

підготовки; самостійного 

вибору навчального закладу; 

вільного вибору студентів 

виробнича, 

переддипломна, науково-

педагогічна 

захист  

випускної 

роботи/проекту 

магістр з туризму, 

туризмознавець, 

екскурсознавець 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

1,6 р. 

1620 год. 

(54 кред. 

ECTS) 

гуманітарної та соціально-

економічної підготовки; 

професійної та практичної 

підготовки 

виробнича, науково-

дослідна 

захист дипломної 

роботи 

магістр з 

туризмознавства, 

туризмознавець, 

екскурсознавець 



 

 

1
0
0

 
 

Продовження таблиці 1.2 

Навчальний заклад 
Строк 

навчання 

Загальна 

кількість 

год. 

Цикли навчальних 

дисциплін 
Види практик 

Форма 

атестації 
Кваліфікація 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Гнатюка 

1 р. 

2160 год. 

(60 кред. 

ECTS) 

гуманітарної та соціально-

економічної підготовки; 

професійної та практичної 

підготовки (нормативні, 

вибіркові: за вибором вузу, 

за вибором студента) 

комп’ютерні 

інформаційні 

технології в освіті, 

науці; навчальна 

педагогічна; навчальна 

наукова; управлінська  

захист 

дипломного\ма

гістерського 

проекту 

магістр з 

туризмознавства 

Національний 

транспортний 

університет 

1,5 р. 1800 год. 

професійно орієнтованої 

гуманітарної та соціально-

економічної підготовки; 

професійної та практичної 

підготовки 

виробнича, науково-

дослідницька 

захист  

дипломного 

проекту 

туризмознавець, 

екскурсознавець 

Донецький 

національний 

університет 

економіки та 

торгівлі імені 

Михайла  

Туган-

Барановського 

1,6 р. 

2700 год.  

(90 кред. 

ECTS) 

обов’язкові; 

вільного вибору студента 

педагогічна; 

наукова; 

переддипломна 

комплексний 

екзамен за 

фахом; 

захист 

дипломної 

роботи 

магістр з 

туризмознавства 
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Також, підтверджено відсутність систематичного, постійного внутрішнього 

та зовнішнього взаємозв’язку й інтеграції закладів вищої освіти України з 

навчальними закладами країн Європи й світу, що здійснюють підготовку фахівців 

туристичного напряму, роботодавцями вітчизняної та світової індустрії туризму, 

державними органами управління (місця, регіону, країни), що скеровують 

розвиток туризму та впливають на орієнтири туристичної освіти. 

Тож, з огляду на зазначене, нагальною потребою сучасної професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, вбачається:  

- визначення єдиної концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; 

- дослідження закордонного досвіду підготовки фахівців туристичного 

напряму й окреслення перспективних шляхів для підвищення ефективності 

вітчизняної туристичної освіти; 

- з’ясування й обґрунтування структури готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності; 

- уточнення професійних компетентностей майбутніх фахівців з 

туризмознавства; 

- визначення й оновлення змісту, форм, методів, засобів навчально-

виховного процесу відповідно до сучасних вітчизняних особливостей та світових 

тенденцій в туризмі, вимог роботодавців, індивідуальних запитів студентів;  

- розробка інформаційно-комунікаційних та навчально-методичних 

засобів підвищення ефективності процесу професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; 

- з’ясування й обґрунтування необхідних організаційно-методичних 

умов, що забезпечуватимуть ефективність процесу формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; 

- визначення й обґрунтування критеріїв та рівнів сформованості 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, а 

також вибір і розробка адекватного діагностичного інструментарію. 
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Здійснене дослідження змісту освітніх стандартів підготовки бакалавра з 

туризму за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» [343], продемонструвало 

перелік компетентностей випускника (табл. 1.3).  

Дослідження змісту галузевих стандартів вищої освіти України за галуззю 

знань 1401 «Сфера обслуговування» (2012р.), на яких ґрунтується ця підготовка, 

підтвердило еволюцію акцентів від прикладних для туристичної галузі 

географічних, історичних напрямів до глобального – економічного, відповідно до 

розвитку туризму. Тому, професійна підготовка фахівців з туризмознавства, її 

змістове, нормативне забезпечення, визначення необхідних знань, умінь та 

навичок студентів, потребує постійного, гармонійного оновлення згідно розвитку 

туризму, закордонних тенденцій та вітчизняного освітнього досвіду. 

Таблиця 1.3 

Компетентності випускника рівня вищої освіти бакалавра  

за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» [343] 

Компетентності Зміст 

інтегральна 

здатності: вирішувати професійні й практичні завдання з 
туризму в ході навчання та роботи, що передбачає 
застосування теорій та методів системи наук, що формують 
туризмологію 

загальні 

розуміння: основних світоглядних концепцій і принципів у 
навчанні й професійній діяльності; екологічність мислення, 
соціальна відповідальність; 
здатності: критично мислити; знаходити, обробляти, 
аналізувати, синтезувати інформацію з різних джерел; 
зосереджуватись на якості й результаті при виконанні 
завдань; визначати, вирішувати проблеми; спілкуватися 
рідною, іноземною мовами; планувати й управляти своїм 
часом; 
уміння: працювати автономно і в команді; дотримуватись 
норм здорового способу життя, запроваджувати їх у 
діяльності; 
навички: використання інформаційних, комунікативних 
технологій; міжособистісної взаємодії 
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Продовження таблиці 1.3 

Компетентності Зміст 

спеціальні 

(фахові) 

здатності: співпрацювати з діловими партнерами і 
клієнтами, забезпечувати ефективні комунікації; аналізувати 
туристичний потенціал; орієнтуватись в організації 
туристично-рекреаційного простору; розробляти, просувати, 
реалізовувати, організовувати споживання туристичного 
продукту; забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 
складних форс-мажорних обставинах; здійснювати 
моніторинг, інтерпретувати, аналізувати, систематизувати 
туристичну інформацію; використовувати інформаційні 
технології, офісну техніку; визначати індивідуальні 
туристичні потреби, використовувати сучасні технології 
обслуговування туристів, вести претензійну роботу; діяти у 
полікультурному середовищі й правовому полі, керуватися 
нормами законодавства; знання: предметної області своєї 
професії; 
уміння: презентувати туристичний інформаційний матеріал; 
працювати з документацією, здійснювати розрахункові 
операції; застосовувати фахові знання на практиці; 
розуміння: сучасних тенденцій, регіональних пріоритетів 
розвитку туризму, його форм, видів; процесів організації 
туристичних подорожей, комплексного обслуговування 
(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, 
рекреаційного); принципів, основ формування й організації 
туристичного бізнесу, його підсистем 

 

На основі методичних рекомендацій щодо розроблення освітніх програм, 

створених у контексті нового Закону України «Про вищу освіту» (трициклова 

структура вищої освіти, ЄКТС, НРК, компетентності та результати навчання), 

документів Європейського простору вищої освіти, узагальнення міжнародного 

та українського досвіду, з’ясовано, що на сьогодні загальноприйнятим є поділ 

компетентностей на дві групи: предметно-спеціальні (фахові) компетентності 

(subject specific competences) та загальні компетентності (generic competences, 

transferable skills) [424, с. 9].  

Як зазначається в документі, згідно з визначенням, предметно-спеціальні 

(фахові) компетентності залежать від предметної області, саме вони визначають 

профіль освітньої програми та кваліфікацію випускника, саме вони роблять 

кожну освітню програму індивідуальною. Але існують й інші, не менш важливі, 
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компетентності, якими студент оволодіває в процесі виконання даної освітньої 

програми, але вони носять універсальний, не прив’язаний до предметної 

області характер. Це, наприклад: здатність до навчання, креативність, 

володіння іноземними мовами, базовими інформаційними технологіями тощо. 

Хоча ці загальні компетентності повинні бути збалансованими із спеціальними 

компетентностями, при розробленні освітніх програм їх розвиток обов’язково 

повинен бути запланований [424, с. 10].  

Водночас у документі підкреслюється, що через предметну специфічність 

фахових компетентностей, не може існувати жоден загальноприйнятий їх 

перелік. Проте в рамках різноманітних професійних об’єднань, міжнародних 

проектів, національних агенцій забезпечення якості напрацьовано низку 

міжнародновизнаних переліків за окремими галузями/спеціальностями 

(предметними областями), які можуть бути використані як при створенні 

національних стандартів (у частині нормативних результатів навчання та 

компетентностей), так і при проектуванні освітніх програм конкретними 

вищими навчальними закладами. Стосовно класифікації фахових 

компетентностей, у більшості випадків вони діляться на три види: знання і 

розуміння в предметній області, когнітивні уміння та навички в предметній 

області, практичні навички в предметній області [424, с. 16-17]. 

Також, в окреслених рекомендаціях запропонована класифікація 

загальних компетентностей за такими трьома категоріями, як:  

1. Інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та 

лінгвістичні здатності). 

2. Міжособистісні (навички спілкування, соціальна взаємодія та співпраця). 

3. Системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, здатність 

планування змін для удосконалення систем, розроблення нових систем) [424, с. 10]. 

Отже, спираючись на позиції, висловлені в наведених методичних 

рекомендацій щодо розроблення освітніх програм [424]; з урахуванням вимог 

Закону України «Про вищу освіту» [390]; на основі вивчення змісту освітніх 

стандартів підготовки (2016 р.) [343; 344; 345; 346; 347; 466], посилаючись на 
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вимоги Класифікатора професій України щодо професії фахівця з 

туризмознавства (туризмознавця) [136], зважаючи на вітчизняні й світові 

тенденції туризму, враховуючи проведений аналіз підготовки фахівців з 

туризмознавства у закладах вищої освіти й доведену необхідність оптимізації 

цього процесу, в дослідженні запропоновано уточнення компетентностей 

майбутніх фахівців з туризмознавства, а саме:  

- предметно-спеціальні (фахові), що поділено на: знання і розуміння, 

когнітивні уміння та навички, практичні навички (табл. 1.4); 

- загальні, які поділено на: інструментальні, міжособистісні, системні. 

Предметно-спеціальні (фахові) компетентності наведено у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Предметно-спеціальні (фахові) компетентності майбутніх фахівців з 

туризмознавства 

Компетент 

ності 
Зміст 

П
р

ед
м

ет
н

о
-с

п
ец

іа
л

ь
н

і 
(ф

а
х
о

в
і)

 

Знання і розуміння: вітчизняного та міжнародного законодавства з 
туризму, процесів, що протікають в суспільстві й галузі; методів і 
підходів з комплексного аналізу, синтезу, прогнозування розвитку 
вітчизняного та світового туризму; основ готельної та ресторанної 
справи, алгоритму туристичної діяльності, менеджменту і маркетингу 
в туризмі, сервісної, управлінської, організаційної роботи; засобів 
вербальної й невербальної комунікації, іноземних мов; особливостей 
розробки, просування туристичного продукту, надання туристичних 
послуг; організації, виконання науково-дослідної роботи; програмних 
засобів та ІКТ в туризмі. 

когнітивні уміння та навички: інформаційні (аналіз, формалізація, 
порівняння, узагальнення, синтез інформації з туризму в локальному 
та\або мережевому IT-середовищі); проектні (проектування й 
моделювання професійних ситуацій, туристичного продукту, 
екскурсій, маршрутів з використанням ІКТ); науково-дослідні 
(самостійне виконання роботи, пов’язаної з вирішенням дослідних 
завдань з туризму; визначення й розуміння мети, завдань, шляхів 
пошуку інформації в мережі Інтернет, інших джерелах); 
організаторські (організація особистої та групової науково-дослідної, 
проектної роботи з туризму з використанням ІКТ); комунікативні 
(обговорення, зокрема, іноземними мовами, навчальних, науково-
дослідних, професійно спрямованих завдань, дискутування, 
самопрезентація, обмін досвідом, спілкування із використанням 
програмних засобів Інтернет-комунікації); аналітичні (комплексний 
аналіз, прогнозування туризму).  
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Продовження таблиці 1.4 

Компетент 

ності 
Зміст 
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о
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практичні навички: на основі оцінки туристичної індустрії, ресурсів, 
діяльності, прогнозування розвитку згідно вітчизняних ознак і 
світових тенденцій; розроблення пропозицій (концепцій, програм, 
планів, бізнес-планів, проектів) щодо визначення стратегічних цілей і 
завдань розвитку туризму регіону й держави; виконання 
управлінської, організаційної, сервісної, дослідної роботи на 
туристичних підприємствах; вивчення ринку туристичних послуг і 
потреб; реалізація туристичних послуг із забезпеченням 
консультативно-документальної підтримки; розробка й організація 
турів, екскурсій із застосуванням ІКТ; презентування, просування 
реклами, проектів з туризму; онлайн-бронювання турів, транспортних 
квитків, місць у готелях, інших послуг з використанням 
автоматизованих систем пошуку і бронювання. 

 

Загальні компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства зведено у 

табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Загальні компетентності майбутніх фахівців з туризмознавства 

Компетент 

ності 
Зміст 

З
а

га
л

ь
н

і 
к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

Інструментальні: здатність: аналізувати і синтезувати інформацію; 

самостійно виконувати роботу, пов’язану з вирішенням дослідних 

завдань; працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних 

мережах, з різними джерелами, включаючи мережеві ресурси 

Інтернет; використовувати в науково-дослідній, пізнавальній, 

проектній діяльності навички роботи з ІКТ; працювати з 

комп’ютером як засобом управління інформацією.  

Міжособистісні: здатність працювати в міжнародному середовищі; 

організовувати ефективну роботу колективу, керувати працівниками, 

застосовуючи сучасні методи управління; уміння працювати в 

команді; оперувати інформацією, консультувати; створювати 

позитивну атмосферу в колективі; спілкуватися з найвимогливішими 

клієнтами, партнерами, співробітниками, фахівцями з інших галузей; 

володіння засобами вербальної й невербальної комунікації, 

іноземними мовами; взаєморозуміння в процесі спілкування; 

усвідомлення культури, традицій, звичаїв інших країн, народів; 

полікультурність; етичність. 
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Продовження таблиці 1.5 

Компетент 

ності 
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Системні: соціальний інтелект; розуміння ситуації, швидке 

реагування на неї; науковий світогляд; знання процесів, що 

протікають в суспільстві країни, світу; сприяння розвиткові галузі в 

Україні та світовій інтеграції на основі усвідомлення її культурного, 

політичного, економічного значення, розуміння своєї ролі в професії; 

здатність розробляти пропозиції (концепції, програми, плани, бізнес-

плани, проекти) щодо визначення стратегічних цілей і завдань 

розвитку галузі; здатність до застосування отриманих знань на 

практиці; прогнозування, вміння визначати шляхи розвитку явищ і 

процесів, передбачати результат, визначати стратегію; 

цілеспрямованість; аналітичні якості, творчість, рефлексія; 

відповідальність; ініціативність; розуміння галузевих процесів; 

ерудованість; обізнаність; лідерські, дослідні якості; уміння 

адаптуватись до нових ситуацій; підприємництво; намагання досягти 

успіху в професії; прагнення до особистісного, професійного 

вдосконалення та безперервної освіти впродовж життя. 

 

Зауважимо, що компетентність є діяльнісною категорією, й тому, 

предметно-спеціальні (фахові) та загальні компетентності майбутніх фахівців 

з туризмознавства проявляються, насамперед, в реальній професійній роботі в 

туристичній індустрії, в яку потрапляє фахівець з туризмознавства, або під час 

моделювання професійно спрямованої ситуації в навчально-виховному процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах.  

Необхідно підкреслити, що саме мета професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства, що полягає у формуванні готовності студентів до 

виконання майбутньої професійної діяльності − є системоутворюючим 

складником означеної професійної підготовки. Ця мета реалізується в цілісному 

освітньому процесі закладів вищої освіти, спрямованому на вирішення завдань 

ефективного професійного й особистого розвитку майбутніх фахівців з 

туризмознавства.  

Тож, готовність майбутніх фахівців з туризмознавства є складною, 

багаторівневою, системною, особистісною освітою людини. Як стверджують 

науковці А.О. Вербицький, Т.А. Платонова [93, с. 24], під час навчання у 
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вищому навчальному закладі формується міцна основа для ефективної 

професійної роботи, засвоєні в процесі навчанні знання, уміння, навички 

виступають не як предмет освітньої діяльності, а як засіб діяльності 

професійної.  

Таким чином, вивчення особливостей підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у закладах вищої освіти України, зведені дані навчальних 

планів, продемонстрували наявність різних точок зору та підходів щодо 

змістового, організаційного, структурного, методичного, технологічного, 

технічного, інформаційного, методичного наповнення процесу професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, що зумовлено 

багатогранністю туристичної індустрії, різноманітністю професій фахівців 

туристичного напряму, новітнім характером такої професії, як туризмознавець, 

невизначеністю необхідних знань, умінь і навичок для його майбутньої праці. 

Підтверджено відсутність систематичного, постійного внутрішнього та 

зовнішнього взаємозв’язку й інтеграції закладів вищої освіти України з 

навчальними закладами країн Європи й світу, що здійснюють підготовку 

фахівців туристичного напряму, роботодавцями вітчизняної та світової 

індустрії туризму, державними органами управління (місця, регіону, країни), 

що скеровують розвиток туризму та орієнтують туристичну освіту. 

Узагальнення результатів аналізу змісту галузевих стандартів вищої 

освіти України за галуззю знань 1401 «Сфера обслуговування», на яких 

ґрунтується професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства, 

уможливило визначити еволюцію акцентів від прикладних для туристичної 

галузі географічних, історичних напрямів до глобального – економічного, що 

вимагає постійного оновлення змісту підготовки, з’ясування необхідних знань, 

умінь і навичок студентів відповідно до тенденцій розвитку світового туризму 

та вітчизняного освітнього досвіду.  

Отже, доведена необхідність оптимізації та підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, що вбачається у 

вирішенні таких питань, як: визначенні концепції професійної підготовки 
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майбутніх фахівців з туризмознавства; дослідженні закордонного досвіду 

підготовки фахівців туристичного напряму; розробленні організаційно-

методичних засад, визначенні й оновленні змісту, форм, методів, засобів 

навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вітчизняних 

особливостей та світових тенденцій в туризмі, вимог роботодавців, 

індивідуальних запитів студентів; з’ясуванні й обґрунтуванні необхідних 

організаційно-методичних умов, що забезпечуватимуть ефективність 

формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності; визначенні критеріїв та рівнів сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; виборі й розробці 

адекватного діагностичного інструментарію щодо оцінки ефективності 

запроваджених в освітній процес заходів і підтвердження доцільності 

теоретично обґрунтованої компонентної структури готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності. 

В дослідженні запропоновано уточнення компетентностей майбутніх 

фахівців з туризмознавства, а саме: предметно-спеціальні (фахові), що 

поділено на: знання і розуміння, когнітивні уміння та навички, практичні 

навички; загальні, які поділено на: інструментальні, міжособистісні, 

системні. 

 

 

1.4. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти України 

 

З метою з’ясування існуючого стану професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства зі студентами і викладачами закладів вищої освіти 

України, та з експертами – керівниками туристичних підприємств, підрозділів 

та відділів, фахівцями, які працюють в галузі туризму, було проведено 

анкетування за авторськими анкетами (Додатки Б.1, Б.2, Б.3). 
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Загальну кількість респондентів складали: 673 особи студентів І-VІ курсів 

спеціальності «Туризм» всіх рівнів вищої освіти, 162 осіб викладачів, які 

здійснюють цю підготовку, та 63 особи фахівців з туризму. 

Так, респондентами виступили 289 осіб студентів і 44 викладача 

Запорізького національного університету, 71 студент і 18 викладачів Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, 49 студентів і 22 

викладача Національного університету фізичного виховання та спорту України, 

101 студент і 40 викладачів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди», 69 студент і 21 

викладач Класичного приватного університету, 93 студента і 17 викладачів 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини (додатки Б.1, Б.2). 

Також, опитування охоплювало експертів – керівників туристичних 

підприємств, підрозділів, відділів та фахівців, які працюють у галузі туризму, а 

саме: 11 працівників туроператору «Веста Тревел», 26 фахівців готелю 

«Театральний» (ТОВ «Таврійська інвестиційна група»), 21 фахівця ТОВ 

«Інвестоптим» готелю Four Points by Sheraton (Khortitsa Palace Hotel), а також 5 

фахівців туристичного агентства «ТА Магеллан» (додаток Б.3). Тож, 

проаналізуємо результати їх відповідей.  

Оскільки аналіз сучасного стану проводився за анкетами, розробленими 

згідно формулювання теми дослідження, затвердженої на засіданні вченої ради 

Запорізького національного університету (протокол № 4 від 18.12.2013), в  ході 

викладу результатів анкетування, будемо застосовувати назву «вищі навчальні 

заклади». 

Так, результати відповідей студентів на запитання анкети «Чи володієте 

Ви знаннями щодо законодавства України про туризм?» показали, що з 673 

респондентів володіють знаннями щодо законодавства України про туризм 

23,20% студентів, не володіють – 9,36% респондентів, частково 65,71% 

респондентів, вагались відповісти – лише 1,73% студентів. Отже, переважна 

більшість студентів лише частково володіють знаннями щодо законодавства 

України про туризм. На запитання «Чи володієте Ви знаннями щодо 
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міжнародних договорів й угод з туризму?» результати відповідей були такими: 

володіють цими знаннями 15,03% студентів, не володіють – 20,74% 

респондентів, частково 54,21%, вагались відповісти – 10,02% студентів. 

Переважна більшість студентів лише частково володіють знаннями щодо 

міжнародних договорів й угод з туризму. 

Аналіз результатів відповідей студентів на запитання анкети «Чи 

володієте Ви знаннями щодо історичних, природних, культурних памʼяток 

України та країн світу?» продемонстрував, що володіють такими знаннями 

30,87% студентів, не володіють – 23,5% респондентів, частково 43,76% 

респондентів, вагались відповісти – 1,87% студентів. Тож, переважна кількість 

студентів володіють знаннями з історичних, природних, культурних памʼяток 

України та країн світу, проте, все ж таки, цей показник є досить низьким (рис. 

1.3).  

 

 

Рис. 1.3. Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви 

знаннями щодо історичних, природних, культурних памʼяток України та країн 

світу?» (%) 

 

Водночас, результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви 

знаннями з традицій, географії та клімату зарубіжних країн?» 

продемонстрували, що: володіють такими знаннями 36,42% студентів, не 
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володіють – 8,76%, переважна більшість, а саме – 49,98% лише частково 

володіють цими знаннями, вагались відповісти – 4,84% студентів (рис. 1.4). 

Далі, як свідчать результати проведеного анкетування, на запитання «Чи 

володієте Ви знаннями з систем класифікацій та схем роботи з готелями, 

санаторіями?» відповіді студентів були такими: володіють цими знаннями 

26,01% студентів, не володіють – 22,34%, частково − 47,21% студентів, 

вагались відповісти – 4,44% студентів. Тож, на жаль переважна більшість 

студентів лише частково володіє знаннями з систем класифікацій та схем 

роботи з готелями, санаторіями.  

Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями 

об’єктів громадського харчування, розваг, оздоровчих та спортивних установ?» 

були такими: володіють цими знаннями 34,43% студентів, не володіють − 

26,31%, частково − 35,93% студентів, вагались відповісти – 3,33% студентів. 

 

 

Рис. 1.4. Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви 

знаннями з традицій, географії та клімату зарубіжних країн?» (%) 

 

Також, нами підтверджено, що результати відповідей студентів на 

запитання «Чи володієте Ви знаннями видів транспортних засобів та варіанти 

можливих транспортних сполучень з зарубіжними країнами?» показали, що 

володіють цими знаннями 35,82% студентів, не володіють – 26,08%, частково 
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−33,87% респондентів, вагались відповісти – 4,22% студентів. У той же час, 

важливо відмітити, що результати відповідей студентів на запитання «Чи 

володієте Ви знаннями щодо роботи консульських служб в Україні?», а саме: 

володіють цими знаннями лише 19,70% студентів, не володіють – 27,23%, 

переважна більшість лише частково володіють цими знаннями – 7,13% 

респондентів, вагались відповісти – 45,95% студентів, засвідчили про 

недостатній рівень сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України.  

Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями 

з валютного і митного контролю?» показали, що: володіють цими знаннями 

25,33% студентів, не володіють – 18,82%, частково – 51,62%, вагались 

відповісти – 4,23% студентів. Тож, на жаль, значна кількість студентів лише 

частково володіють знаннями з валютного і митного контролю. 

На запитання «Чи вмієте Ви працювати з туристичними електронними 

довідниками-каталогами й довідковою інформацією?» відповіді були такими: 

володіють цими знаннями 37,00% студентів, не володіють – 21,27%, частково – 

33,26%, вагались відповісти – 8,47% студентів. У той же час, на превеликий 

жаль, результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями 

щодо кон’юнктури туристичного ринку?» показали, що володіють цими 

знаннями лише 17,48% студентів, не володіють –26,83%, частково – переважна 

більшість, а саме 45,78% студентів, вагались відповісти – 9,87% студентів. 

Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями з 

основ маркетингу і реклами?» показали, що: володіють цими знаннями лише 

27,10% студентів, не володіють – 29,67%, частково – 38,45% респондентів, 

вагались відповісти 4,79% студентів.  

Проте, слід зазначити, що набуття цих знань є необхідною умовою 

ефективного формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності (рис. 1.5). 

 



114 

 

 

 

Рис. 1.5. Результати відповідей студентів на питання «Чи володієте Ви 

знаннями з основ маркетингу і реклами?» (%) 

 

Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями 

з оформлення путівок, ваучерів, страхових полюсів туристів?» показали, що 

володіють цими знаннями лише 28,21% студентів, не володіють – 26,51%, 

частково володіє переважна більшість, а саме – 39,77% респондентів, вагались 

відповісти – 4,70% студентів. 

Аналіз результатів опитування студентів щодо питання «Чи володієте Ви 

знаннями щодо вартості турів та туристичних послуг?» продемонстрував такі 

відповіді: володіють цими знаннями 25,81% студентів, не володіють – 31,46%, 

частково – 40,08%, вагались відповісти – 2,66% студентів. Втім, результати 

відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями щодо складання 

кошторисів турів та екскурсій?» показали, що володіють цими знаннями 

24,77% студентів, не володіють – 24,38% респондентів, частково – 43,98%, 

вагались відповісти – 6,89% студентів. Тож, зазначимо, що переважна більшість 

студентів лише частково володіють знаннями щодо складання кошторисів турів 

та екскурсій, що заважає якісній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах до професійної діяльності.  

Важливими для нашого дослідження є також результати відповідей 

студентів на запитання «Чи володієте Ви знаннями з встановлення ділових 
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контактів і тактики проведення переговорів?», які показали, що: володіють 

цими знаннями лише 30,34% студентів, не володіють – 22,16%, частково 

володіють – переважна більшість студентів, а саме: 41,37%, вагались відповісти 

– 6,14% студентів. Втім, володіння знаннями із встановлення ділових контактів 

і тактики проведення переговорів є важливою складовою готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до здійснення ефективної професійної діяльності.  

Як демонструють результати відповідей студентів на запитання «Чи 

володієте Ви методами збору й обробки інформації із застосуванням сучасних 

технічних засобів зв’язку і комп’ютерних технологій?», володіють знаннями з 

автоматизованих систем бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, 

купівля залізничних, автобусних й авіаквитків) – 21,27% студентів, 

автоматизованих систем бронювання (пошук туру, підбір, оформлення, он-лайн 

бронювання, збереження та відправка замовлення туроператору, відстеження 

стану замовлення) – 14,61%, систем бронювання (пошук, підбір, он-лайн 

бронювання номеру в готелі) – 16,62% респондентів, спеціалізованих баз даних 

туристичних послуг – лише 7,17% студентів, статистичної обробки матеріалів 

туристичної діяльності – 6,42% студентів. Переважна більшість студентів 

володіють знаннями з користування пошуковими Інтернет-ресурсами – 33,91% 

студентів.  

Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви уміннями 

розробляти й оновлювати інформаційний рекламний матеріал?» теж свідчили 

не на користь існуючої підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вищих навчальних закладах України, а саме: володіють зазначеними знаннями 

лише 24,87% студентів, не володіють – 30,35%, частково володіють − 37,22% 

(переважна більшість), вагались відповісти – 7,56% студентів (рис. 1.6).  

Також результати відповідей студентів на питання анкети «Чи володієте 

Ви уміннями отримувати інформацію про місце розташування, клімат, історію 

країн світу?» показали, що із загальної кількості респондентів: володіють цими 

знаннями 30,87% студентів, не володіють – 37,11%, частково володіють − 

19,30%, вагались відповісти – 1,05% студентів. 
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Рис. 1.6. Результати відповідей студентів на питання «Чи володієте Ви 

уміннями розробляти й оновлювати інформаційний рекламний матеріал?» (%) 

 

Результати відповідей студентів на питання анкети «Чи володієте Ви 

уміннями з організації та планування подорожі (екскурсії)?», засвідчили, що 

володіють цими знаннями лише 28,79% студентів, не володіють – 31,79% 

респондентів, частково – 34,69% респондентів, вагались відповісти – 3,06% 

студентів. Результати відповідей студентів на запитання анкети «Чи володієте 

Ви уміннями в цікавій та доступній формі надавати інформацію клієнтові?» 

показали, що володіють цими знаннями 35,84%, не володіють – 22,77% 

респондентів, частково − 36,42% студентів, вагались відповісти – 4,95% 

студентів.  

У той же час, результати відповідей на запитання анкети «Чи володієте 

Ви навичками туристичної анімації?» продемонстрували, що володіють цими 

знаннями лише 28,14% студентів, не володіють − 29,83% респондентів, 

частково володіє переважна більшість – 34,86%, вагались відповісти на це 

питання – 5,49% студентів.  

Тож, наведені дані свідчать про недостатній рівень володіння навичками 

туристичної анімації майбутніх фахівців з туризмознавства в досліджуваних 

вищих навчальних закладах. Також, на жаль, не дуже позитивними виявились 
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результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви уміннями з 

оформлення договорів і контрактів з реалізації турів?», а саме: володіють цими 

знаннями лише 16,66% студентів, не володіють – 35,63% студентів, частково 

володіє переважна більшість, а саме – 41,62% респондентів, вагались відповісти 

– 6,10% студентів (рис. 1.7).  

Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви уміннями 

з отримання, оформлення та подання необхідних документів для отримання віз 

туристів?» також свідчили про недостатній рівень професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України, а 

саме: володіють цими знаннями лише 24,74% студентів, не володіють – 31,80%, 

частково володіє переважна більшість студентів − 39,81%, вагались відповісти 

– 3,65% студентів.  

 

 

Рис. 1.7. Результати відповідей студентів на запитання «Чи володієте Ви 

уміннями з оформлення договорів і контрактів з реалізації турів?» (%) 

 

Вагомими для нашої роботи вбачались також результати відповідей 

студентів на запитання «Якими іноземними мовами (крім української та 

російської) Ви володієте вільно?», які продемонстрували, що більшість 

студентів володіють англійською – 65,40%, німецькою – 19,22%, французькою 

– 2,52%, італійською – 2,25%, іншими мовами – 10,61% студентів. Тож, взагалі 

показник володіння іноземними мовами серед майбутніх фахівців з 
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туризмознавства низький, що свідчить про недостатній рівень готовності до 

професійної діяльності. 

Наведемо далі також результати анкетування викладачів, які здійснюють 

підготовку фахівців туристичного напряму в досліджуваних вищих навчальних 

закладах України, щодо з’ясування сучасного стану професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства. 

Так, на запитання «Чи здійснюєте Ви науково-дослідну роботу зі 

студентами в напряму туризмознавства?» результати відповідей показали, що зі 

152 респондентів здійснюють таку роботу − 30,7% викладачів, не здійснюють – 

15,86%, частково – 40,98%, вагались відповісти – 6,82% викладачів. Отже, 

переважна більшість опитаних викладачів здійснює науково-дослідну роботу у 

напрямку туризмознавства із студентами лише частково. Також, на запитання 

«Чи здійснюєте Ви науково-дослідну роботу у напряму туризмознавства для 

підвищення власної кваліфікації?» результати відповідей викладачів 

засвідчили, що здійснюють таку роботу − 39,65% викладачів, не здійснюють – 

12,77%, частково – 42,59%, вагались відповісти – 3,34% викладачів. Тож, 

переважна більшість опитаних викладачів здійснює науково-дослідну роботу у 

напрямку туризмознавства для підвищення власної кваліфікації частково.  

Важливо, що результати відповідей викладачів на запитання «Чи 

застосовуєте Ви у викладацькій діяльності електронні засоби навчального 

призначення?» показали, що: застосовують мультимедійні презентації – 19,99% 

викладачів, електронну пошту – 24,73% респондентів, спеціалізоване 

програмне забезпечення (компʼютерні програми) – 7,04%, програмне 

забезпечення для Інтернет-комунікацій – 5,48%, електронні підручники – 

9,04%, дистанційні курси – 6,70%, електронні копії навчальних матеріалів – 

19,58% респондентів, автоматизованого самоконтролю і контролю рівня знань 

студентів – 7,45% викладачів. Отже, переважна більшість опитаних викладачів 

застосовує у викладацькій діяльності електронну пошту, й, на жаль, лише 

6,70% застосовують у педагогічній роботі дистанційні курси.  
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Водночас, результати відповідей викладачів на запитання анкети «Чи 

розробляєте Ви самостійно електронні засоби навчального призначення?» 

засвідчили, що: розроблюють самостійно мультимедійні презентації – 23,57% 

викладачів, спеціалізоване програмне забезпечення (компʼютерні програми) – 

4,86%, електронні підручники – 13,78%, дистанційні курси – 9,76% 

респондентів, електронні копії навчальних матеріалів – 22,94%, системи 

автоматизованого самоконтролю і контролю рівня знань студентів – 7,38% 

викладачів. Тож, більшість опитаних викладачів розробляє самостійно 

мультимедійні презентації, й лише 4,86% викладачів − спеціалізоване 

програмне забезпечення (компʼютерні програми).  

На запитання «Чи спостерігаєте Ви за змінами, що відбуваються в 

законодавстві України з туризму?» результати відповідей викладачів показали, 

що спостерігають – 71,00% викладачів, не спостерігають – 5,53%, частково – 

23,47%, вагались відповісти – 0,00% викладачів. Тож, заслуговує на схвалення, 

що переважна більшість опитаних викладачів спостерігає за змінами, що 

відбуваються в законодавстві України з туризму.  

Результати відповідей на запитання «Чи маєте Ви постійний звʼязок з 

туристичними підприємствами, агентствами, готелями, установами, базами 

студентських практик з туризму?» засвідчили, що: мають такий постійний 

звʼязок − 31,83% викладачів, не мають – 12,23%, частково − 54,68%, вагались 

відповісти – 1,26% викладачів.  

Тож, з’ясовано, що незначна кількість викладачів має постійний зв’язок з 

туристичними підприємствами, агентствами, готелями, установами, базами 

студентських практик з туризму, переважна більшість викладачів має 

означений зв’язок лише частково. На запитання «Чи задоволені Ви існуючою 

підготовкою майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах України?» результати відповідей викладачів розподілились таким 

чином: задоволені – 17,14% викладачів, не задоволені – 17,13%, частково – 

55,85%, вагались відповісти – 9,89% викладачів. Тож, на жаль, лише невелика 

кількість викладачів задоволені й переважна більшість викладачів лише 
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частково задоволені існуючою підготовкою майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України, що підтверджує 

актуальність, важливість і доцільність досліджуваної нами проблеми.  

В результаті відповідей на питання «Чи потребує, на Вашу думку, 

вдосконалення система професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України?» зʼясовано, що: 

вважають, що потребує – 83,04% респондентів, не потребує – 0,00%, частково – 

13,47%, вагались відповісти – 3,49% викладачів.  

Отже, встановлено, що переважна більшість викладачів вважають за 

потрібне вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України, що підтверджує 

необхідність вдосконалення й оптимізації означеного процесу підготовки, а 

також важливість і сучасність обраної теми дослідження (рис. 1.8).  

 

 

Рис. 1.8. Результати відповідей викладачів на питання «Чи потребує, на 

Вашу думку, вдосконалення система професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України?» (%) 

 

На запитання «Чи вважаєте Ви за необхідне отримання майбутніми 

фахівцями з туризмознавства уміння користуватися пошуковими системами?» 

результати відповідей були такими: вважають за необхідне – 96,38% 
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викладачів, не вважають – 0,98%, частково – 2,48% респондентів, вагались 

відповісти – 0,17% викладачів.  

Тож, як бачимо, переважна більшість викладачів вважає за необхідне 

отримання майбутніми фахівцями з туризмознавства умінь користуватися 

пошуковими системами (рис. 1.9).  

 

 

Рис. 1.9. Результати відповідей викладачів на питання «Чи вважаєте Ви за 

необхідне отримання майбутніми фахівцями з туризмознавства уміння 

користуватися пошуковими системами?» (%) 

 

Важливими для нашого дослідження вбачалися також результати 

відповідей викладачів на запитання анкети «Чи вважаєте Ви за потрібне 

оволодіння майбутніми фахівцями з туризмознавства в процесі навчання 

навичками з техніки бронювання та продажу туристичного продукту?», які 

засвідчили, що переважна більшість опитаних нами викладачів, а саме – 93,37% 

вважають за потрібне оволодіння зазначеними навичками для майбутніх 

фахівців з туризмознавства, не вважають – 1,85% викладачів, частково – 4,78% 

респондентів; таких викладачів, що вагались би відповісти на це запитання, 

зовсім не було (рис. 1.10).  
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Рис. 1.10. Результати відповідей викладачів на питання анкети «Чи 

вважаєте Ви за потрібне оволодіння майбутніми фахівцями з туризмознавства в 

процесі навчання навичками з техніки бронювання та продажу туристичного 

продукту?» (%) 

 

На запитання анкети «Чи вважаєте Ви за потрібне отримання майбутніми 

фахівцями з туризмознавства в процесі навчання уміння пошуку, підбору, он-

лайн бронювання та купівлі залізничних, автобусних, авіаквитків?» підсумкові 

результати відповідей підтвердили, що переважна більшість опитаних 

викладачів, а саме: 92,12% вважають за потрібне, не вважають – жодного 

викладача, частково – 6,95% респондентів, вагались відповісти – 0,93% 

викладачів (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Результати відповідей викладачів на запитання «Чи вважаєте 

Ви за потрібне отримання майбутніми фахівцями з туризмознавства в процесі 

навчання уміння пошуку, підбору, он-лайн бронювання та купівлі залізничних, 

автобусних, авіаквитків?» (%) 
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Продемонструємо також результати відповідей на запитання «Чи 

застосовуєте Ви в процесі викладання дисциплін підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства методи збору й обробки інформації із застосуванням 

сучасних технічних засобів зв’язку і комп’ютерних технологій, з метою 

оволодіння студентами навичками й уміннями роботи з»: автоматизованими 

системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, купівля 

залізничних, автобусних, авіаквитків) – 11,94% респондентів, 

автоматизованими системами бронювання (пошук туру, підбір, оформлення, 

он-лайн бронювання, збереження та відправка замовлення туроператору, 

відстеження стану замовлення) – 10,65% респондентів, автоматизованими 

системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання номеру в готелі) – 

8,47% викладачів, спеціалізованими базами даних туристичних послуг – 

19,71%, статистичної обробки матеріалів туристичної діяльності – 18,33%, 

користування пошуковими Інтернет-ресурсами – 30,89% викладачів.  

Тож, на основі аналізу отриманих даних доведено, що переважна 

більшість викладачів застосовують у процесі викладання дисциплін підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства методи збору й обробки інформації із 

застосуванням сучасних технічних засобів зв’язку і комп’ютерних технологій, з 

метою оволодіння студентами навичками й уміннями роботи з користування 

пошуковими Інтернет-ресурсами, що є недостатнім для якісної підготовки 

означених фахівців.   

На запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства 

має навчатися неперервно протягом життя?» результати відповідей засвідчили, 

що вважають – 92,53% викладачів, не вважають – жоден респондент, частково – 

7,47%, вагались відповісти – жоден викладач. Отже, зазначимо, що переважна 

більшість опитаних викладачів вважає, що майбутній фахівець з 

туризмознавства має навчатися неперервно протягом життя (рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Результати відповідей викладачів на питання «Чи вважаєте Ви, 

що майбутній фахівець з туризмознавства має навчатися неперервно протягом 

життя?» (%) 

 

Результати відповідей викладачів на запитання анкети «Чи вважаєте Ви, 

що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти уміннями з організації 

та планування подорожі (екскурсії)?» показали, що вважають – 96,33% 

викладачів, не вважають – 0,00%, частково – 4,24%, вагались відповісти – 

0,93% викладачів. Таким чином, майже всі опитані нами викладачі вважають, 

що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти уміннями з організації 

та планування подорожі (екскурсії). 

Розглянемо також результати анкетування керівників підприємств, 

підрозділів, відділів; фахівців, які працюють у досліджуваних нами організаціях 

туристичної галузі України. Так, на запитання «Чи задоволені Ви існуючою 

підготовкою майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах України?» результати відповідей фахівців з туризму показали, що з 63 

респондентів задоволені – 46,88%, не задоволені – 12,00%, частково задоволені 

– 41,04% респондентів, вагались відповісти – жоден фахівець з туризму. Отже, 

переважна більшість опитаних нами фахівців з туризму задоволені існуючою 

підготовкою майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах України.  
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Водночас, на запитання «Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення 

система професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих 

навчальних закладах України?» фахівців з туризму відповіли таким чином: 

потребує – 94,24% фахівців, не потребує – 0,00% респондентів, частково 

потребує – 5,76%, вагались відповісти – жоден фахівець з туризму. Тож, 

переважна більшість фахівців з туризму вважає, що система професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

України потребує вдосконалення.  

Результати відповідей на запитання запропонованої анкети «Чи вважаєте 

Ви достатнім рівень теоретичних та практичних навичок для успішного 

виконання діяльності фахівців з туризмознавства у Вашому підприємстві?» 

засвідчили, що з 63 респондентів вважають достатнім 29,58% фахівців, не 

вважають достатнім зазначений рівень 34,53% респондентів, частково – 30,33%, 

вагались відповісти – 5,57% фахівців з туризму.  

Отже, за наведеними вище результатами, переважна більшість фахівців з 

туризму вважає недостатнім рівень теоретичних та практичних навичок 

майбутніх фахівців з туризмознавства для успішного виконання професійної 

діяльності, що підтверджує необхідність оптимізації освітнього процесу 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до ефективного виконання 

професійної роботи. 

Результати відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви за необхідне в 

процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих 

навчальних закладах застосування інформаційних технологій?» показали, що 

вважають – 88,08% фахівців, не вважають – 1,32%, частково – 9,28%, вагались 

відповісти – 1,32% фахівців.  

Тож, переважна більшість фахівців з туризму вважає за необхідне в 

процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих 

навчальних закладах застосування інформаційних технологій (рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Результати відповідей керівників туристичних підприємств, 

підрозділів, відділів; фахівців, які працюють у галузі туризму, щодо питання 

анкети «Чи вважаєте Ви за необхідне в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

застосування інформаційних технологій?» (%) 

 

Також результати відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має навчатися неперервно протягом життя?» 

показали, що з 63 респондентів вважають79,73%, не вважають – 1,39%, частково – 

15,00% респондентів, вагались відповісти – 3,88% фахівців з туризму.  

Отже, переважна більшість фахівців з туризму вважає, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має навчатися неперервно протягом життя. Результати 

відповідей фахівців з туризму на запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти знаннями щодо законодавства України 

про туризм?» показали, що вважають необхідними такі знання – 82,00% фахівців, 

не вважають – жоден респондент, частково – 15,21%, вагались відповісти – 2,79% 

фахівців з туризму. Таким чином, переважна більшість фахівців з туризму вважає, 

що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями щодо 

законодавства України про туризм. 

Результати відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з історичних, природних, 

культурних пам’яток України та країн світу?» показали, що вважають – 77,64% 

фахівців з туризму, не вважають – 1,32% респондентів, частково – 21,05% 
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респондентів, вагались відповісти – 0,00% фахівців з туризму.  

Отже, переважна більшість опитаних фахівців з туризму вважає, що 

майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з історичних, 

природних, культурних памʼяток України та країн світу.  

Також результати відповідей фахівців з туризму на запитання «Чи 

вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями 

з традицій, географії та клімату зарубіжних країн?» показали, що вважають – 

71,94% фахівців з туризму, не вважають – 0,00% респондентів, частково – 

25,44%, вагались відповісти – 2,63% фахівців. Отже, переважна більшість 

фахівців з туризму вважає, що майбутній фахівець з туризмознавства має 

володіти знаннями з традицій, географії та клімату зарубіжних країн.  

Аналіз результатів відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що 

майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з систем 

класифікацій та схем роботи з готелями, санаторіями?» показав, що вважають – 

71,49% фахівців з туризму, не вважають – 1,32% респондентів, частково – 

25,81% фахівців з туризму, вагались відповісти – 1,39% респондентів.  

Тож, підкреслимо, що переважна більшість фахівців з туризму вважає, що 

майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з систем 

класифікацій та схем роботи з готелями, санаторіями.  

Результати відповідей фахівців на питання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти знаннями видів транспортних засобів та 

варіанти можливих транспортних сполучень з зарубіжними країнами?» показали, 

що вважають – 79,55% фахівців, не вважають – 1,32%, частково – 19,14% 

респондентів, вагались відповісти – 0,00% фахівців. Отже, переважна більшість 

фахівців з туризму вважає, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти 

знаннями видів транспортних засобів та варіанти можливих транспортних 

сполучень з зарубіжними країнами. 

Аналіз результатів відповідей на питання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти уміннями працювати з туристичними 

електронними довідниками-каталогами й довідковою інформацією?» показав, 
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що вважають – 77,05% фахівців, не вважають – 3,95% респондентів, частково – 

17,61%, вагались відповісти – 1,32% фахівців.  

Результати відповідей на запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти знаннями щодо конʼюнктури 

туристичного ринку?» показали, що з 63 респондентів вважають 58,71%, не 

вважають – 4,44%, частково – 34,14% респондентів, вагались відповісти – 

2,71% фахівців. Таким чином, переважна більшість опитаних фахівців з 

туризму вважають, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти 

знаннями щодо конʼюнктури туристичного ринку.  

Результати відповідей на запитання анкети «Чи вважаєте Ви, що 

майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з основ 

маркетингу і реклами?» показали, що з 63 респондентів вважають 89,72% 

фахівців з туризму, не вважають – 0,00%, частково – 10,29% респондентів, 

вагались відповісти – 0,00% фахівців.  

Тож, переважна більшість фахівців вважає, що майбутній фахівець з 

туризмознавства має володіти знаннями з основ маркетингу і реклами (рис. 1.14). 

 

 

Рис. 1.14. Результати відповідей експертів (керівників туристичних 

підприємств, підрозділів, відділів; фахівців, які працюють у галузі туризму) 

щодо питання «Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має 

володіти знаннями з основ маркетингу і реклами» (%) 

 

Слушними для нашого дослідження вбачаються також результати 

відповідей на запитання анкети «Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з 
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туризмознавства має володіти методами збору й обробки інформації із 

застосуванням сучасних технічних засобів звʼязку і компʼютерних технологій?», 

аналіз яких показав, що з 63 опитаних нами респондентів вважають, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти автоматизованими системами 

бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, купівля залізничних, 

автобусних й авіаквитків) – 42,16%, автоматизованими системами бронювання 

(пошук туру, підбір, оформлення, он-лайн бронювання, збереження та відправки 

замовлення туроператору, відстеження стану замовлення) – 25,28% респондентів, 

автоматизованими системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання 

номеру в готелі) – 12,84%, спеціалізованими базами даних туристичних послуг – 

5,64%, статистичною обробкою матеріалів туристичної діяльності – 7,04%, 

користуватися пошуковими Інтернет-ресурсами – 7,04% фахівців з туризму.  

Тож, як показують отримані дані, переважна більшість фахівців з туризму 

вважає, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти 

автоматизованими системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, 

купівля залізничних, автобусних, авіаквитків) (рис. 1.15). 

 

 

Рис. 1.15 Результати відповідей керівників туристичних підприємств, 

підрозділів, відділів; фахівців, які працюють у галузі туризму, на питання «Чи 

вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти методами 

збору й обробки інформації із застосуванням сучасних технічних засобів 

звʼязку і компʼютерних технологій?» (%). 
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Результати відповідей фахівців з туризму на запитання «Чи вважаєте Ви, 

що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти уміннями з організації 

та планування подорожі (екскурсії)?» показали, що з 63 респондентів вважають 

– 86,97%, не вважають – 1,32%, частково – 11,72%, вагались відповісти – жоден 

фахівець з туризму.  

Отже, зважаючи на окреслене, переважна більшість опитаних фахівців з 

туризму вважають, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти 

уміннями з організації та планування подорожі (екскурсії). Результати 

відповідей фахівців з туризму на запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній 

фахівець з туризмознавства має володіти уміннями надавати інформацію 

клієнтові в цікавій та доступній формі?» показали, що вважають – 89,67% 

фахівців, не вважають – 1,32%, частково – 7,70%, вагались відповісти – 1,32% 

фахівців. Таким чином, переважна більшість опитаних керівників туристичних 

підприємств, підрозділів, відділів; фахівців, які працюють у галузі туризму 

вважає, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти уміннями 

надавати інформацію клієнтові в цікавій та доступній формі. 

Щодо зʼясування ключових компетенцій майбутніх фахівців з 

туризмознавства фахівцям з туризму на основі опитувальника було 

запропоновано визначити: цілком необхідні, важливі та бажані професійні й 

особисті якості для ефективного здійснення майбутньої професійної 

діяльності в галузі туризму.  

Так, цілком необхідними професійними якостями фахівці вважають такі, 

як: професійна спрямованість (66,30%); уміння працювати з інформаційно-

комунікаційними технологіями (65,11%); мотивація до саморозвитку й 

підвищення кваліфікації (63,70%); навички командної роботи (62,84%); уміння 

розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт (60,91%); уміння 

працювати з клієнтами та діловими партнерами (60,68%); уміння здійснювати 

презентаційну роботу (59,26%); готовність використовувати нові ідеї та 

інновації для досягнення мети (52,60%); уміння орієнтуватися в інформаційних 

потоках (49,14%). Цілком необхідними особистими якостями фахівці 
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вважають: відповідальність і надійність (67,55%); самостійність (62,81%); 

організованість (61,06%); творчість (61,10%); активність (54,53%); 

полікультурність (53,71%). 

Важливими професійними якостями для майбутніх фахівців з 

туризмознавства фахівці з туризму вважають: навички управління інформацією 

(аналіз, формалізація, порівняння, узагальнення, синтез) (65,70%); володіння 

сучасними методами управління (63,03%); здатність працювати в 

міжнародному середовищі (61,02%); володіння способами спільної діяльності в 

групі (59,49%); знання однієї або декількох іноземних мов (57,77%); 

комп’ютерна освіченість (51,06%). Важливими особистими якостями 

фахівцями визначено: комунікабельність (69,80%); уміння відстоювати свої 

позиції і переконання (54,65%). До бажаних професійних якостей фахівцями 

віднесено: уміння знаходити компроміси (57,02%); працездатність (56,09%). 

Бажаними особистими якостями фахівці обрали: високі моральні якості 

(66,20%); старанність (58,55%); наполегливість (57,81%); прагнення до 

самовдосконалення (56,1%). 

Отже, аналіз результатів анкетування студентів, викладачів закладів 

вищої освіти України та керівників туристичних підприємств, підрозділів, 

відділів; фахівців, які працюють у галузі туризму, засвідчили, що існуючий стан 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства потребує 

вдосконалення й оптимізації відповідно до сучасних вимог туристичної 

індустрії, очікувань студентів та ринкових умов.  

Так, дані анкетування студентів підтвердили взагалі їх переважно 

незначне або часткове володіння: методами збору, обробки інформації із 

застосуванням сучасних комп’ютерних технологій; іноземними мовами; 

знаннями законодавства України, міжнародних договорів, угод з туризму; 

історичних, природних, культурних пам’яток України і країн світу; основ 

маркетингу, реклами; видів транспортних засобів, сполучень; складання 

кошторисів турів, екскурсій; систем класифікацій, схем роботи з готелями, 

санаторіями; уміннями працювати з туристичними електронними довідниками-
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каталогами, довідковою інформацією; цікаво, ясно подавати інформацію 

клієнтові; організовувати й планувати подорожі, екскурсії; оформлювати 

договори з реалізації турів; розроблювати й оновлювати інформаційний 

рекламний матеріал. Усе це вказує на недостатньо якісний стан професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

України.  

Результати відповідей викладачів показали, що: незначна кількість 

задоволена існуючою підготовкою; переважна більшість вважає за необхідне: її 

вдосконалення; отримання майбутніми фахівцями з туризмознавства умінь 

користуватися пошуковими системами; підбору, он-лайн бронювання 

залізничних, автобусних, авіаквитків; організації та планування подорожі, 

екскурсії; навичок з бронювання і продажу туристичного продукту; неперервне 

навчання протягом життя. У той же час, невелика кількість застосовує у 

педагогічній діяльності електронну пошту, дистанційні курси; розробляє 

самостійно мультимедійні презентації; спеціалізоване програмне забезпечення, 

електронні підручники, дистанційні курси, електронні копії навчальних 

матеріалів, системи контролю рівня знань; здійснює науково-дослідну роботу зі 

студентами, що, взагалі заважає якісній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства.  

В результаті проведеного опитування керівників та фахівців туристичних 

підприємств, аналізу розміщених на Інтернет-сайтах вимог роботодавців 

туристичної галузі щодо випускників, зʼясовано, що проблема якісної 

підготовки фахівців обумовлена недостатньою ефективністю взаємодії закладів 

вищої освіти з роботодавцями. Дані анкетування фахівців з туризму показали, 

що незначна кількість задоволена існуючою підготовкою, переважна більшість 

вважає, що: ця освітня система потребує вдосконалення; в процесі навчання 

варто застосувати інформаційні технології; майбутній фахівець з 

туризмознавства має: знати законодавство України про туризм, історичні, 

природні, культурні памʼятки, традиції, географію, клімат країн світу; системи 

класифікацій, схеми роботи з готелями, санаторіями; основи маркетингу й 
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реклами; види транспортних засобів, сполучень; уміти працювати з 

туристичними електронними довідниками-каталогами, довідковою 

інформацією; неперервно навчатися протягом життя. Переважна більшість 

фахівців вважає взагалі недостатнім рівень теоретичних і практичних знань, 

умінь, навичок майбутніх фахівців з туризмознавства для успішного виконання 

професійної діяльності в туристичній індустрії.  

Результати опитування фахівців з туризму підтвердили цілком необхідні 

професійні та особисті якості, оволодіння якими забезпечать ефективність 

професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства.  

З огляду на зазначене, організація участі роботодавців у підготовці 

професійних кадрів набуває особливого значення, стає необхідною умовою 

ефективного розвитку компетенцій студентів адекватно вимог роботодавців та 

туристичної індустрії. 

З’ясовано, що дослідження обраної проблеми є актуальним і доцільним 

на сьогодні. Підтверджено, що рівень означеного процесу в закладах вищої 

освіти України є недостатнім та потребує глибокого вивчення й оптимізації; 

вдосконалення змісту, впровадження інноваційної педагогічної технології; 

сучасних форм, методів навчання; обґрунтування і визначення організаційно-

методичних умов, активізації самостійної та науково-дослідної роботи 

студентів для підвищення ефективності набуття теоретичних і практичних 

знань, умінь і навичок, формування їх готовності до успішної професійної 

діяльності відповідно до сьогоденних умов туристичного ринку праці. 

 

 

Висновки до 1 розділу 

 

Науковий розгляд теоретичних засад професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти України надав можливість 

дослідити науково-теоретичні основи туризму та вплив його розвитку на освіту; 

з’ясувати наукове підґрунтя професійної підготовки майбутніх фахівців з 
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туризмознавства, особливості її сучасного стану в закладах вищої освіти 

України; обґрунтувати сутність та структуру готовності майбутнього фахівця з 

туризмознавства до професійної діяльності, підтвердити актуальність, 

сучасність і доцільність дослідної теми.  

На основі результатів розгляду міжнародних декларацій з туризму 

(Гаазької, Манільської, Осакської, Сеульської) акцентовано, що туризм має 

важливе значення в житті людей, безпосередньо впливає на соціальну, 

культурну, освітню, політичну, економічну сфери, міжнародні зв’язки держав, 

забезпечує мир і міжнародне взаєморозуміння, що зумовлює необхідність 

стимулювання й підтримки професійної підготовки фахівців туристичного 

напряму. Спираючись на формулювання, наведене в Глобальному етичному 

кодексі з туризму, поділяючи думки науковців (Р.Макінтош, Ч.Голднер, Б.Рітчі 

та ін.), поняття «туризм» розглядається в роботі як комплексна система, що 

охоплює процеси, зв’язки, взаємовідносини, які виникають під час подорожі, та 

поліфункціональну діяльність з надання послуг, призначених для задоволення 

потреб подорожуючих.  

З’ясування специфіки категоріального апарату сучасної теорії туризму як 

особливої сфери наукового знання підтвердило наявність декілька близьких за 

своїм змістом понять, що визначають його теоретичні та методологічні засади, 

а саме: «туризмологія», «туристика», «туризмознавство». Під 

туризмознавством в роботі розуміється особлива наука, що на основі синтезу 

різноманітних даних, отриманих з різних наукових дисциплін, що вивчають 

туризм, створює його цілісну концепцію та забезпечує виконання таких 

функцій, як: світоглядна, культурологічна, виховна, екологічна, політична й 

економічна.  

Наголошено, що визначення теоретико-методичних основ туризму 

ґрунтується на положеннях системного, міждисциплінарного, історичного, 

інституційного, соціологічного, управлінського, географічного, економічного 

підходів. 

Складність і поліфункціональність туризму як сфери професійної 
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діяльності фахівців висуває особливі вимоги щодо їх професійної підготовки. 

Здійснений аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти України визнав наявність 

різних підходів щодо змістового, організаційного, структурного, 

технологічного, технічного, інформаційного, методичного наповнення 

освітнього процесу. Це зумовлено багатогранністю туристичної індустрії, 

різноманітністю вимог до фахівців з туризму, новітнім характером професії 

туризмознавець (за чинним Класифікатором професій України) та незначним 

досвідом професійної підготовки майбутніх фахівців цієї сфери у вітчизняному 

освітньому просторі. 

Узагальнення результатів аналізу змісту галузевих стандартів вищої 

освіти України за галуззю знань 1401 «Сфера обслуговування», на яких 

ґрунтується професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства, 

зумовило визначення еволюції акцентів від прикладних для туристичної галузі 

географічних, історичних напрямів до глобального – економічного, що вимагає 

постійного оновлення змісту підготовки, з’ясування необхідних знань, умінь і 

навичок студентів відповідно до тенденцій розвитку світового туризму та 

вітчизняного освітнього досвіду. 

На основі результатів проведеного дослідження наукової літератури із 

зазначеної проблематики, нормативно-правових документів (Законів України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», Постанови Верховної Ради України про 

прийняття за основу проекту «Закону України про систему професійних 

кваліфікацій» та ін.) та специфіки професійної діяльності фахівців у сфері 

туризму, фахівець з туризмознавства в роботі визначається особою, яка має 

високу кваліфікацію, досконало володіє системою знань з технології 

туристичної діяльності та комплексного вивчення туризму, готова до 

виконання організаційної, управлінської, сервісної й науково-дослідної роботи в 

туризмі. 

Спираючись на положення компетентністного підходу в освіті 

(В. О. Адольф, В. О. Болотов, В. В. Сериков, С. В. Трішина, А. В. Хуторський), 
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тлумачення компетентності в нормативно-правових актах, професійна 

компетентність фахівця з туризмознавства розглядається як здатність особи 

ефективно виконувати організаційну, управлінську, сервісну, науково-дослідну 

роботу в туризмі на основі комплексної системи знань, умінь, навичок і 

якостей, інтегрованих у такі ключові компетенції, як: соціальна, організаційно-

управлінська, інформаційно-проектна, науково-дослідна. 

Враховуючи те, що професійна компетентність фахівця, згідно з 

положеннями сучасної педагогіки вищої школи, є результатом актуалізації в 

умовах реальної праці сформованої готовності особистості до професійної 

діяльності (О. І. Гура, К. М. Дурай-Новакова, М. І. Дьяченко, Л. М. Захарова, 

Л. О. Кандибович, Л. В. Кондрашова, О. Є. Курлигіна, Н. В. Нижегородцева, 

Р. Д. Санжаєва, В. Д. Шадриков), готовність майбутнього фахівця з 

туризмознавства до професійної діяльності в роботі розглядається як система 

інтегративних властивостей і якостей особистості, що включає знання, уміння й 

навички з технології туристичної діяльності, активізацію мотивації до 

виконання професійних завдань, здатність застосовувати отримані знання в 

організаційній, управлінській, сервісній та науково-дослідній роботі в туризмі. 

В структурі готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до 

професійної діяльності виокремлено взаємопов’язані компоненти, що 

відображають інтеграцію психологічної, теоретичної, інтелектуальної, 

процесуальної сфер готовності та характеризують сформованість:  

– мотиваційний – прагнення до міцного оволодіння системою знань, 

умінь, навичок, навчання впродовж життя, особистісного й професійного 

вдосконалення; зацікавленістю професією, дослідною роботою; бажання 

застосовувати інноваційні та інформаційні технології в ході виконання 

професійних завдань; стійкої потреби у підвищенні обізнаності з туризму, 

сприянні його розвиткові та світовій інтеграції; намаганні розкрити 

особистісно-творчий потенціал, досягти успіху;  

– когнітивний – володіння системою знань з: правових основ туризму, 

технології туристичної діяльності, готельної та ресторанної справи, 
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менеджменту, маркетингу, туризмології, організації туризму, надання 

туристичних послуг, міжнародного туризму, іноземних мов, основ 

проектування туристичного продукту, інноваційних та інформаційних 

технологій в туризмі, основ наукових досліджень;  

– інформаційно-технологічний – володіння комплексом умінь з: 

використання сучасних технологій збору, обробки, інтерпретації отриманих 

даних у ході вирішення дослідних, професійно спрямованих завдань; 

застосовування інновацій та інформаційних технологій при розробці 

туристичного продукту, програмних засобів Інтернет-комунікації під час 

спілкування з клієнтами й надання туристичних послуг;  

– діяльнісно-операційний – володіння уміннями, навичками, методами 

щодо здійснення комплексного аналізу та прогнозування розвитку туризму; 

ефективної управлінської, організаційної, маркетингової, сервісної, науково-

дослідної роботи в туризмі; реалізації туристичних послуг із забезпеченням 

консультативно-документальної підтримки; розробки пропозицій (концепцій, 

програм, планів, проектів) щодо стратегії розвитку туризму та консультування;  

– особистісно-творчий – інтегративних властивостей професійного, 

науково-дослідного, творчого мислення і рефлексії, чіткого розуміння 

професійних завдань з туризму, способів їх вирішення на основі інноваційних 

ідей, національної свідомості, соціального інтелекту. 

Результати проведеного опитування серед студентів спеціальності 

«Туризм», викладачів, які здійснюють їх підготовку в закладах вищої освіти 

України, керівників і фахівців туристичних підприємств, засвідчили, що 

існуючий стан професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

потребує суттєвого вдосконалення відповідно до вимог світового туризму та 

ринку праці, що є наслідком недостатньої взаємодії освітніх і туристичних 

закладів, відособленості процесу навчання від сучасних методів роботи готелів, 

ресторанів, агенцій. 

Отже, розгляд теоретичних засад професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства надав можливість здійснити її наукове 
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обґрунтування, визначити понятійно-категоріальний апарат, розкрити сутність і 

структуру готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності. 

 

 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані авторкою в наукових 

працях [22; 29; 44; 50; 60; 64; 65; 66; 66; 69; 74; 86; 88; 91], висвітлені у 

доповідях на наукових конференціях, тези яких надруковані та представлені в 

електронному виді. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОГО НАПРЯМУ  

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

У розділі проаналізовано зарубіжний досвід професійної підготовки 

майбутніх фахівців туристичного напряму в країнах Європи, Америки та 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону; досліджено теоретичне підґрунтя, 

визначено особливості, відмінності, специфічні риси означеної підготовки; 

охарактеризовано нормативні документи, за якими здійснюється окреслена 

підготовка в досліджуваних країнах; зроблено відповідні висновки, подано 

пропозиції щодо передбачуваних шляхів інтеграції вітчизняної освітньої 

системи у світовий та європейський науково-освітній простори. 

 

 

2.1. Теоретичне підґрунтя професійної підготовки майбутніх 

фахівців туристичного напряму в зарубіжних країнах 

 

На сьогодні у світовій професійній туристичній освіті спостерігаються 

процеси, спрямовані на підвищення її якості завдяки інтеграції, диверсифікації 

та уніфікації. Це зумовлено стрімким зростанням попиту суспільства на нові 

туристичні послуги. Внаслідок цього, підвищуються вимоги до якісної, 

всебічно збалансованої підготовки конкурентоспроможних фахівців для 

туристичної галузі, які володіють системою професійно важливих знань, умінь, 

навичок та особистих якостей відповідно до сучасних потреб світового 

суспільства. Тому, гармонізація підготовки фахівців туристичної індустрії є 

однією з нагальних цілей світових держав та країн Європейського союзу.  

Зазначимо, що міжнародний туризм відіграє значну роль у взаємодії і 

взаємозбагачення культур, соціальної та політичної інтеграції, дипломатичної 

уніфікації та культурного співробітництва. Велике значення у становленні й 
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сталому розвитку світової туристичної вищої освіти мають рішення 

міжнародних конвенцій, декларацій та програм з питань освіти в межах 

ЮНЕСКО. Так, у конвенції про визнання кваліфікацій вищої освіти в 

Європейському регіоні (м. Лісабон, 1997 р.) містяться основні принципи з 

оцінки кваліфікацій та визначається компетенція державних органів [584]. 

У «Всесвітній декларації про вищу освіту для XXI століття: підходи і 

практичні заходи» (м. Париж, 1998 р.) стверджується, що необхідно зберігати, 

зміцнювати, поширювати головні завдання, цінності вищої освіти, зокрема, 

стосовно її вкладу в сталий розвиток і вдосконалення суспільства для 

забезпечення інтелектуальної незалежності, створення й просування знань, 

підготовки та формування відповідальних громадян і кваліфікованих фахівців, 

без яких неможливо досягти економічного, соціального, культурного, 

політичного прогресу нації [584]. Цим документом встановлено статті, згідно 

яких вища освіта має забезпечити: 

поширення освіти, підготовки кадрів, проведення наукових досліджень: 

- підготовку висококваліфікованих випускників, здатних задовольняти 

потреби в усіх сферах діяльності шляхом надання можливості отримувати 

відповідні кваліфікації, що поєднують знання й навички високого рівня, з 

використанням курсів і навчальних програм, що постійно адаптуються до 

потреб суспільства;  

- відкритий простір для здобуття вищої освіти й навчання протягом 

усього життя, можливості для індивідуального розвитку і соціальної 

мобільності; 

- просування, створення, поширення знань шляхом дослідної діяльності, 

створення умов для культурного, соціального, економічного розвитку 

суспільства шляхом заохочення й розвитку природничих, технологічних 

розвідок, досліджень у сфері соціальних і гуманітарних наук; 

- допомогу, порозуміння, інтерпретацію, збереження, поширення, 

розвиток національної, регіональної, міжнародної, історичної культури в 

умовах її плюралізму та різноманітності; сприяння захисту, зміцнення 
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суспільних цінностей, поширення гуманізму в світі; розвиток, вдосконалення 

освіти на всіх рівнях, у тому числі, шляхом підготовки викладачів; 

етичної ролі: 

- збереження і поширення викладачами своїх функцій з дотриманням 

наукової, інтелектуальної етики та вимогливості; 

справедливості доступу: 

- доступ до вищої освіти на основі визначення здібностей, зусиль, 

наполегливості тих, хто бажає її отримати, зі збереженням можливості 

використання набутих навичок у будь-який час протягом життя; 

просування знань шляхом проведення наукових досліджень у галузях 

природничих, гуманітарних наук і мистецтва та поширення їх результатів: 

- стимулювання трансдисциплінарності, міждисциплінарності, 

новаторства програм, передбачуючи довгострокову перспективу, орієнтовану 

на досягнення забезпечення потреб у соціальній і культурній сферах; 

- підготовку, підтримку учасників наукових досліджень; активізацію 

досліджень в усіх дисциплінах усіх наук, галузей знань у межах національної, 

регіональної, міжнародної політики щодо наукових досліджень і розробок; 

довгострокової адекватності: 

- відповідність очікуванням суспільства, що заснована на соціальних 

цілях і потребах, включаючи поважне ставлення до культури і охорони 

навколишнього середовища; 

- доступ до загальної та спеціальної освіти, спрямованої на певну 

професійну діяльність, приділяючи пильну увагу розвитку навичок і 

здібностей, оскільки ці освіти готують особу до життя в різних мінливих 

умовах; 

зміцнення співпраці зі світом праці, аналізу і прогнозування суспільних 

потреб:  

- зміцнення, оновлення зв’язку між вищою освітою, світом праці, 

іншими секторами суспільства шляхом активного суміщення роботи з 

навчанням, обмінів між світом праці та закладами вищої освіти, міцного звʼязку 
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навчальних програм з професійною діяльністю, спільного забезпечення 

розвитку й оцінки навчального процесу, обʼєднання теорії та практики на 

робочих місцях, врахування сучасних світових тенденцій праці, реагування на 

потреби в робочій силі; 

новаторських підходів в освіті: критичного мислення і творчості: 

- орієнтацію на виховання особистості студента, добре проінформованої, 

глибоко мотивованої, відповідальної, компетентної, ініціативної; здатної до 

комунікації, колективної праці; творчого, критичного, незалежного мислення, 

аналізу, пошуку й вирішення проблем суспільства, шляхом нової парадигми 

змісту, методів, практики, засобів, педагогічних і дидактичних підходів, 

навчально-методичних матеріалів, методів тестування, заснованих на оновленні 

звʼязків та партнерства з суспільством, з метою забезпечення зайнятості 

випускників, як творців робочих місць;  

викладачів закладів вищої освіти як основних дійових осіб: 

- проведення наукових досліджень, оновлення і вдосконалення 

педагогічних навичок викладачів на основі міжнародного досвіду, програм 

підвищення кваліфікації, що стимулюють безперервну освіту, постійне 

новаторство методів викладання і навчання, з метою спрямування ролі 

викладача, як джерела знань, на прищеплення студентам ініціативності та умінь 

навчатись [584].  

Також, всесвітній форум з освіти: «Освіта для всіх: виконання наших 

загальних зобов’язань» (м. Дакар, 2000 р.), скликаний ЮНЕСКО, схвалив 

середньострокову стратегію на період 2002-2007 рр., що містить рекомендації з 

поліпшення якості освіти та ролі ЮНЕСКО у виконанні цих рекомендацій 

[584]. 

Тож, узагальнюючи зазначене, відмітимо, що впровадження в освітній 

процес зарубіжних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців з 

туризмознавства, наведених рекомендацій щодо поліпшення якості освіти, 

забезпечує ефективність підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних 
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задовольняти потреби в діяльності туристичної галузі відповідно до запитів 

світового суспільства. 

Підкреслимо, що однією з основних цілей ЮНЕСКО є заохочення і 

розвиток народної освіти, а також встановлення співробітництва народів з 

метою поступового досягнення ідеалу доступності освіти для всіх, незалежно 

від раси, статі, будь-яких соціально-економічних відмінностей. Вона вказує на 

методи освіти, які найбільш відповідні підготовці дітей усього світу до 

усвідомлення відповідальності вільної людини [584, ст. 1 Статуту].  

У той же час, роль ЮНВТО, як міжнародної міжурядової організації в 

галузі туризму, що є агенцією ООН та відповідає за загальнодоступність 

туризму й перспективний розвиток туристичної галузі, полягає у сприянні 

розвитку туристичної діяльності, що забезпечує зміцнення міжнародних 

зв’язків, досягнення взаєморозуміння між народами різних країн, розширенні 

торгового партнерства між державами [586].  

Функції, що виконує ЮНВТО: 

- координація роботи міжнародних та національних організацій в сфері 

туристичної діяльності; 

- надання урядам держав регіональних програм розвитку туристичної 

галузі, визначення інвестиційної привабливості та складання генеральних 

планів економічної обґрунтованості розвитку туристичних напрямів; 

- навчання персоналу, його професійна підготовка в системи туристичної 

освіти ЮНВТО; 

- фінансування і реалізація проектів розвитку туристичної індустрії; 

- ініціація проведення заходів щодо захисту навколишнього середовища 

від негативного впливу, сприяння пропаганді еко-туризму; 

- моніторинг і складання щорічних оглядів, прогнозів щодо розвитку 

перспективних туристичних напрямів, публікація новітніх статистичних даних 

з туристичної діяльності країн-членів ЮНВТО; 

- сприяння безперешкодному наданню туристичних послуг.  

Основні напрями діяльності ЮНВТО: 
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- підвищення конкурентоспроможності туристичної діяльності (кризове 

управління, тенденції туристичного ринку); 

- підвищення рівня освіти в галузі надання туристичних послуг (фонд 

Themis базується в Андоррі та організовує тренінги, навчає персонал для 

потреб туристичного сектору за такими чотирма визначальними програмами, 

як: стратегія, потенціал, волонтери, та TedQual); 

- зміни клімату (співпраця з приватними компаніями і громадськими 

організаціями, академіями та цивільними обʼєднаннями щодо використання 

нових технологій у туристичному секторі, спрямованих на збереження 

навколишнього середовища); 

- сприяння сталому розвиткові туризму; 

- збільшення зайнятості населення в галузі туристичних послуг, що 

забезпечує зниження показників рівня бідності [586]. 

Необхідно зазначити, що програма TedQual є системою сертифікації 

навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка фахівців з туристичної 

сфери, на добровільних засадах, що сприяє розвиткові туристичної освіти, 

підготовці кваліфікованих кадрів, а також вдосконалення науково-дослідних 

програм в цій галузі [586]. Тож, підкреслимо, що програма TedQual спрямована 

на полегшення постійного вдосконалення туристичної освіти, навчально-

дослідних програм шляхом визначення комплексу мінімальних стандартів 

якості туристичної освіти. З цією метою система враховує пʼять напрямів 

аналізу, що оцінюють внутрішні та зовнішні аспекти програми:  

- когерентність плану досліджень; 

- інфраструктура і педагогічна підтримка; 

- політика, інструменти та механізми підтримки адміністративного 

управління; 

- існування прозорих механізмів відбору викладачів і сприятливих умов 

для їх професійного розвитку; 

- актуальність змісту програми навчання потребам туристичного сектору 

[586]. 
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Доцільно відзначити, що сертифікація здійснюється відповідно до запиту 

будь-якого закладу, що здійснює підготовку фахівців туристичного напряму, 

навчальною або дослідною установою, що має один або декілька постійних 

туристичних програм. Система сертифікує програми, які мають хоча б один 

випускний клас. 

На основі теоретичного аналізу зʼясовано, що на сьогодні у світовій 

практиці використовується Міжнародна стандартна класифікація професій-2008 

(МСКП-08) (International Standard Classification of Occupations, ISCО-08), що 

створена з метою розроблення національних класифікацій професій, занять і 

посад [560] (додаток В.2, табл. В.2.1).  

Концептуальними основами зазначеного документу слугують: концепція 

роботи та концепція кваліфікації. При цьому, робота визначається як 

сукупність завдань та обов’язків, що були або будуть виконані особою як для 

роботодавця, так і у процесі самозайнятості; концепція професії визначається 

як сукупність видів роботи, цілі та обов’язки яких характеризуються високим 

ступенем аналогії. Професія належить до типу виконаної на місці 

працевлаштування роботи [560]. 

Важливо, що для цілей МСКП-08 критерії кваліфікації використовуються 

для систематизації професій у такі групи, як: рівень кваліфікації та 

спеціалізація кваліфікації, що визначається як здатність виконувати завдання 

або обов’язки з певної роботи. 

Рівень кваліфікації визначається залежно від складності й переліку 

завдань і обов’язків, що мають бути виконані, та вимірюється за певними 

критеріями, а саме: 

- характером виконаної роботи відносно завдань та обовʼязків, 

визначених МСКП-08 для кожного рівня кваліфікації; 

- рівнем неформального навчання, отриманого в ході роботи, та/або 

попередній досвід у суміжній професії, необхідний для компетентного 

виконання завдань та обов’язків; 
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- рівнем формальної освіти, визначеного Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти (МСКО-97), необхідного для компетентного виконання 

завдань та обов’язків [560]. 

Зазначимо, що МСКО-97 (International Standard Classification of Education, 

ISCED), вперше розроблена ЮНЕСКО у 1970-х рр. і переглянута в 1997 р., 

створена як всеохоплюючий статистичний опис національних систем освіти та 

методології для оцінки національних систем освіти порівняно з міжнародними 

рівнями. У 2011 р. прийнято класифікацію МСКО-11, що містить вдосконалені 

визначення типів освіти і уточнення їх застосування в контексті МСКО, і яку 

країни-члени ЮНЕСКО застосовують у статистичній звітності в галузі освіти з 

2014 р. [561].  

Встановлено, що основною одиницею класифікації МСКО є 

компетентність, яку класифіковано за галузями знань, орієнтацією та 

призначенням. Освіта, за визначенням МСКО, − це цілеспрямована й 

організована діяльність для задоволення навчальних потреб, що містить 

організовану й сталу комунікацію з метою навчання. МСКО є керівництвом для 

впорядкування освітніх програм і відповідних кваліфікацій за рівнями й 

галузями освіти; основа для класифікації освітньої діяльності, визначена в 

програмах та підсумкових кваліфікаціях відповідно до категорій, узгоджених 

на міжнародному рівні; основні положення і визначення призначені для 

міжнародного застосування й охоплення всього спектра систем освіти; 

класифікатор для освітніх програм за їх змістом з використанням двох 

основних наскрізних класифікаційних змінних: рівнів освіти та галузей освіти 

[561]. Тож, в рамках досліджуваного нами питання, важливими є дані (додаток 

В.2, табл. В.2.2), які свідчать, що керівники та керівні працівники готелів, 

ресторанів, закладів торгівлі та інших послуг належать до основної групи 1 − 

Керівники і менеджери, та кваліфікаційних рівнів – 3 і 4. 

Проаналізуємо рівні кваліфікації за МСКО, з метою визначення 

характеристики завдань та необхідних знань, навичок і ступеню освіти для їх 

кваліфікаційного виконання.  
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Характерними рисами першого рівня кваліфікації є: виконання простих і 

стандартних завдань; вимагається завершена початкова освіта або перший етап 

базової освіти; для деяких видів робіт необхідним є короткочасне навчання за 

місцем роботи. 

Другий рівень кваліфікації характеризується тим, що: вкрай важливими є 

навички міжособистісної комунікації, уміння читати інформацію, рахувати, 

складати письмові звіти; достатнім є завершення першого етапу середньої 

освіти, другого рівня середньої освіти, спеціальної професійної освіти після 

завершення середньої освіти; або отримання досвіду і навчання за місцем 

роботи. 

Для третього рівня кваліфікації важливим є: виконання складних 

технічних та практичних завдань (забезпечення відповідності нормам охорони 

праці і безпеки; підготовка докладних кошторисів кількості й вартості 

матеріалів, робочої сили, необхідних для певних проектів; координування, 

нагляд, контроль, складання графіків роботи інших працівників; здійснення 

технічних функцій для допомоги професіоналам), що вимагають широкого 

спектра фактичних, технічних і процедурних знань у спеціальній галузі, 

високого рівня освіченості, вміння рахувати, добре розвинених навичок 

міжособистісної комунікації; навчання у вищому навчальному закладі протягом 

1-3 рр. після середньої освіти; інколи формальну освіту замінює великий досвід 

і тривале навчання за місцем роботи. 

Для четвертого рівня кваліфікації характерними рисами є: вирішення 

складних питань, прийняття рішень та творчий підхід на основі широкого 

спектру теоретичних і практичних знань зі спеціальної галузі (аналіз і 

дослідження з метою розширення людських знань у певній галузі; передача 

знань іншим; проектування та планування), що вимагають високого (інколи 

дуже) рівня досвідченості і здібностей до математичного мислення; відмінних 

навичок міжособистісної комунікації (здатності розуміти складний письмовий 

матеріал, передавати складні ідеї за допомогою книг, зображень, уявлень, 

звітів, усних презентацій); навчання у вищому навчальному закладі протягом 3-
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6 рр. з отриманням першого ступеня або вищої кваліфікації (рівень 5a або 

вище); інколи великий досвід та навчання за місцем роботи замінюють 

формальну освіту або вимагаються додатково; суттєвим для працевлаштування 

є проходження відповідних офіційних кваліфікаційних випробувань. 

Отже, аналіз зазначених рівнів кваліфікації за МСКО надали можливість 

встановити, що коло майбутніх професійних завдань керівників та керівних 

працівників готелів, ресторанів пов’язане з: 

- вирішенням складних проблем; прийняттям рішень; 

- творчим ставленням на основі широкого спектру теоретичних і 

практичних знань у галузі готельної та ресторанної справи, що вимагають 

високого рівня освіченості; 

- здатностей до математичного мислення;  

- відмінних навичок міжособистісної комунікації;  

- навчання у вищому навчальному закладі протягом 3-6 рр. і отримання 

першого ступеня або вищої кваліфікації. 

Враховуючи наведене (додаток В.2, табл. В.2.2), зазначимо, що 

відповідно до кожного рівня отриманої освіти визначено також коди 

класифікації рівня отриманої освіти на рівні МСКО-08 [560].  

Тож, зазначене свідчить, що МСКО, як частина міжнародної системи 

економічних і соціальних класифікації ООН, є еталонною класифікацією, що 

слугує організації й упорядкуванню освітніх програм та відповідних 

кваліфікацій за рівнями і галузями освіти та є результатом узгодження й 

затвердження 195 країнами-членами ЮНЕСКО.  

Ключові поняття і визначення, що містяться в МСКО, розроблені з 

урахуванням того, щоб вони були застосовними і дієвими на міжнародному 

рівні, а також поширеними на весь спектр освітніх систем, незалежно від їх 

особливостей. 

Нагадаємо, що серед завдань резолюції 36-ї Генеральної конференції 

країн-членів ЮНЕСКО в 2011 р., якою затверджено оновлену версію МСКО, 

встановлено такі, як:  
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- взаємодія з країнами-членами в процесі оновлення змісту національних 

систем освіти відповідно до МСКО-11;  

- продовження періодичного аналізу МСКО з метою забезпечення 

відповідності новим тенденціям та змінам в політиці і структурі освіти [561]. 

Здійснений теоретичний аналіз з обраного питання надав можливість 

з’ясувати, що на сьогодні в освітній системі України МСКО, на жаль, не 

застосовується. Проте, на нашу думку, її впровадження є стратегічним 

інноваційним заходом, який зажадає переосмислення національної освітньої 

теорії і практики, орієнтиром для перегляду системи вітчизняного освітнього 

законодавства, що вкрай застаріло і потребує оновлення. Також, слід 

акцентувати увагу, що порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх 

фахівців туристичного напряму України і зарубіжжя здійснити неможливо 

тому, що основу професійної освіти України і країн світу складають різні 

опорні документи. Тож, можливо здійснити лише оглядове вивчення 

досліджуваної підготовки. 

Теоретичним підґрунтям для написання цього розділу слугували наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних учених у такій площині питань, 

як: модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному 

освітньому просторі (Н.М. Авшенюк) [297]; міжнародний досвід освіти у сфері 

туризму (на прикладі Німеччини) (Т.М. Ананьєва, О.В. Кобелева, 

О.С. Сахарчук) [12]; інтеграція науки і освіти в системі професійної підготовки 

педагогічних кадрів (Р.М. Вернидуб) [94]; тенденції професійної підготовки 

фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу (С.Г. Заскалєта) [163]; 

теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах 

всесвітньої туристичної організації (Л.В. Кнодель) [211]; класи туристичної 

діяльності (на прикладі Іспанії) (Х. Монтанер Монтехано) [304]; тенденції 

розвитку систем професійної підготовки виробничого персоналу сфери послуг 

у країнах Європейського Союзу (М.І. Пальчук) [351]; теорія і практика 

підготовки фахівців сфери туризму в розвинутих країнах світу (Л.В. Сакун) 

[429]; освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика 
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(С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук) [448]; розвиток туризму в межах 

транскордонних територій Італії на прикладі єврорегіону «Тироль-Трентіно» 

(А.В. Шмиткова, М.М. Громаченко) [525] та ін.  

Так, на прикладі прогресивних тенденцій реформування системи вищої 

освіти Франції й Великобританії, науковець Л.В. Сакун визначив перспективи 

становлення професійної освіти в європейському і світовому діапазоні в 

найближчі роки, розкрив суть спеціального курсу «Європейський простір», що 

викладається в університетах цих країн: мультикультурна Європа, мобільна 

Європа, Європа професійної освіти, Європа вмінь і знань, Європа, відкрита для 

всіх [429]. 

Зазначимо, що європеїзація та створення європейської ідентичності є не 

лише зовнішньою, а й внутрішньою політикою України. Зважаючи на це 

розуміння, науковець Н.Є. Пелагеша рекомендує при реалізації цього процесу, 

дотримуватись таких необхідних заходів: 

- розширити та деталізувати текст Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, присвячену соціокультурному співробітництву; 

- створити умови для подолання мовного барʼєру відповідно до політики 

мультилінгвізму; скорегувати вітчизняні стандарти освіти згідно принципу 

«рідна мова плюс дві іноземні» (Барселонський саміт ЄС, 2002 р.); створювати 

центри перекладів офіційної документації та системи підготовки перекладачів 

для роботи в структурах євроінтеграції та інституціях ЄС; 

- долучити Україну до процесу створення єдиного європейського 

інформаційно-комунікативного простору, що передбачає: запровадження 

стандартів правового регулювання; підписання договорів, конвенцій, хартій, 

інших документів; сумісних технологічних стандартів; розширення доступу та 

способів обміну інформацією (насичення європейською книжковою, газетно-

журнальною й телепродукцією; створення сприятливих умов для роботи в 

Україні європейських інформаційних агенцій та потужного Інтернет-порталу з 

питань євроінтеграції); 
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- приєднатися до програм та проектів ЄС у галузі цифрової культури, 

побудови цифрової бібліотеки «Європіана» та мережі GEANT; 

- інтенсифікувати включення української освіти та науки у єдиний 

освітній та дослідний простір (запровадження Європейської рамкової 

кваліфікаційної системи (European Qualification Framework for Lifelong 

Learning); реалізація принципу «пʼятої свободи», що передбачає вільне 

пересування знань, студентів і дослідників, започаткування відповідних 

державних програм; розширення участі України в програмі Еразмус Мундус, в 

освітніх програмах Коменіус, Еразмус, Леонардо да Вінчі, Грунтвіг, Жан Моне; 

запровадження державних програм, спрямованих на збільшення студентської та 

викладацької мобільності; в навчальні плани та освітні програми − 

«європейського виміру»; визнання в Україні документів про освіту, наукові 

ступені і вчені звання, отримані в країнах-членах ЄС; 

- приєднатися до європейського культурного простору; участь у 

програмах та заходах ЄС на зразок «Медіа 2007», «Культура 2007», «Європа 

для громадян»; 

- долучитися до програм та заходів в межах спортивної політики 

об’єднання [360].  

Зауважимо, що з метою прискорення процесів євроінтеграції варто 

розробити заходи щодо інтеграції України в європейський соціокультурний 

простір, в якому продукуються спільні ідеї, цінності, змісти. Як свідчить 

теоретичний аналіз, інтеграція української вищої освіти у європейський 

освітній простір можлива за умов модернізації підготовки спеціалістів у вищих 

навчальних закладах країни в контексті Болонського процесу [508]. Слід 

розробити і законодавчо врегулювати процедуру контролю якості, акредитації 

та посилення міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи 

України [372].  

Отже, дослідження теоретичного підґрунтя професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства зарубіжних країн завдяки ґрунтовному 

вивченню численних міжнародних документів та декларацій, характеристики 
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кваліфікаційних рівнів за МСКО, наукової та педагогічної літератури, ресурсів 

мережі Інтернет, надали можливість зʼясувати, що підготовка фахівців 

означеного напряму у вищих навчальних закладах здійснюється з урахуванням 

таких сучасних світових вимог до вищої туристичної освіти, як: 

- підготовка висококваліфікованих випускників, здатних задовольняти 

потреби в туристичній галузі шляхом отримання відповідних кваліфікацій, що 

поєднують знання й навички високого рівня, з використанням курсів і 

навчальних програм, що постійно адаптуються до потреб суспільства;  

- відкритий простір для здобуття вищої освіти й навчання студентів 

протягом життя, можливості для індивідуального розвитку і соціальної 

мобільності;  

- стимулювання трансдисциплінарності, міждисциплінарності, 

новаторства програм, з довгостроковою перспективою, орієнтованою на 

досягнення забезпечення туристичних потреб; 

- просування, створення, поширення знань шляхом дослідної діяльності 

у сфері туризму; підготовка, підтримка учасників наукових досліджень з 

туризму; активізація досліджень у межах національної, регіональної, 

міжнародної політики з наукових досліджень і розробок в галузі туризму; 

фінансування і реалізація проектів розвитку туристичної індустрії; 

- вдосконалення структури ступеневої професійної освіти з туризму, 

розробка міжнародних стандартів туристичної освіти; запровадження системи 

накопичення академічних результатів, що згодом перетворює кількісне 

збільшення знань на нову якість;  

- розвиток, вдосконалення освіти на всіх рівнях, у тому числі, шляхом 

підготовки викладачів; проведення наукових досліджень, оновлення і 

вдосконалення педагогічної практики викладачів на основі міжнародного 

досвіду, програм підвищення кваліфікації, що стимулюють безперервну освіту, 

постійне новаторство методів викладання і навчання, спрямування ролі 

викладача, як джерела знань, на прищеплення студентам ініціативності та вмінь 

навчатись; 
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- зміцнення, оновлення звʼязку між вищою освітою та туристичним 

ринком праці шляхом їх взаємообміну, активного суміщення роботи з 

навчанням, міцного звʼязку навчальних програм з професійною діяльністю, 

спільного забезпечення розвитку й оцінки навчального процесу, викладання 

поширеними мовами світу, об’єднання теорії та практики на робочих місцях, 

урахування світових тенденцій праці, реагування на потреби суспільства у 

фахівцях з туризму; 

- орієнтація на виховання особистості студента, добре проінформованої, 

глибоко мотивованої, відповідальної, компетентної, ініціативної; здатної до 

комунікації, колективної праці; творчого, критичного, незалежного мислення, 

аналізу, пошуку й вирішення проблем туристичної галузі, шляхом нової 

парадигми змісту, методів, практики, засобів, педагогічних і дидактичних 

підходів, навчально-методичних матеріалів, методів тестування, заснованих на 

оновленні зв’язків та партнерства з роботодавцями, з метою забезпечення 

зайнятості випускників, як творців робочих місць в туристичній сфері. 

Визначено, що з метою сприяння розвитку туристичної освіти, підготовки 

кваліфікованих кадрів, забезпечення постійного вдосконалення туристичної 

освіти та навчально-дослідних програм шляхом визначення комплексу 

мінімальних стандартів якості туристичної освіти, здійснюється програма 

TedQual, що є системою сертифікації навчальних закладів, які реалізують 

підготовку фахівців з туризму. 

З’ясовано, що на сьогодні Міжнародна стандартна класифікація освіти 

(МСКО) як частина міжнародної системи економічних і соціальних 

класифікації ООН, є еталонною класифікацією, що слугує організації та 

впорядкуванню освітніх програм і відповідних кваліфікацій за рівнями і 

галузями освіти, та є результатом узгодження і затвердження 195 країнами-

членами ЮНЕСКО.  

Підтверджено також, що серед завдань резолюції 36-ї Генеральної 

конференції країн-членів ЮНЕСКО в 2011 р., якою було затверджено оновлену 

версію МСКО, встановлено такі, як: взаємодія з країнами-членами в процесі 
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доведення змісту національних систем освіти у відповідність до МСКО-11; 

продовження періодичного аналізу МСКО з метою забезпечення відповідності 

новим тенденціям та змінам в політиці і структурі освіти. 

 

 

2.2. Професійна підготовка майбутніх фахівців туристичного 

напряму в Європейських країнах 

 

На сьогодні індустрія туризму відіграє одну із найважливіших ролей у 

світовій економіці та економіці Європейських країн. Готельно-туристичний 

бізнес розвивається швидкими темпами і є одним із найприбутковіших галузей 

економіки, що вимагає від освітньої сфери підготовки висококваліфікованих 

фахівців, які мають різнобічну й якісну освіту з окремих сфер сервісного 

обслуговування.  

З відомих навчальних закладів Європи, що здійснюють підготовку 

фахівців з туризму (Англії, Франції, Бельгії, Голландії), більшість − це середні 

професійні школи, ліцеї та коледжі ресторанного господарства [438], основним 

акцентом яких є набуток практичного досвіду роботи в готелях і ресторанах на 

базі основної загальної освіти (тривалість навчання − 10-12 рр.).  

Отримання спеціальної професійної туристичної освіти з одержанням 

сертифікату про присвоєння кваліфікації вимагає додаткового (4-8 рр.) 

навчання, загальні спеціальні знання з яких формуються завдяки таким 

дисциплінам, як: економіка, іноземна мова, бізнес, бухгалтерський облік, 

юриспруденція, соціальна психологія, технологія менеджменту тощо, з трьома 

рівнями підготовки. Рівень необхідних спеціальних знань залежить від обраної 

професії. Вимоги до курсів загального і професійного навчання, їх тривалість, 

обсяг спеціальних теоретичних і практичних знань залежать від рівнів 

підготовки, а саме: початкової, середньої та вищої [438].  

Необхідно зауважити, що світовим еталоном у сфері менеджменту 

гостинності й туризму є саме швейцарська освіта, що об’єднує десятки шкіл 
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готельного та туристичного менеджменту [19]. Всі школи приватні, спеціальна 

акредитація і дозвіл уряду на відкриття не потрібні, власник визначає програму, 

рівень, якість викладання. Однак, необхідним є визнання, хороша репутація та 

підтвердження дипломів поважними організаціями, тому школи проходять 

громадську акредитацію. 

Зазначимо, що більшість топ-менеджерів світової готельної індустрії є 

випускниками швейцарських шкіл, однією з перших, найвідоміших та 

шанованих у світі є школа готельного менеджменту Лозанни (Ecole hoteliere de 

Lausanne) [552]. Зміст навчання в школі, побудований з урахуванням того, що 

успіх в готельній індустрії вимагає технічних, управлінських, комунікативних 

навичок, а також певних індивідуальних якостей студентів (відкритості, 

енергійності, дипломатичності, заповзятливості), спрямований на:  

- розвиток лідерських якостей особистості;  

- оволодіння вміннями працювати в команді;  

- відкриття широкого діапазону можливостей для подальшої карʼєри;  

- отримання взаємозамінних умінь, що спрощує адаптацію в нових 

умовах;  

- формування професійної компетентності завдяки посиленню уваги до 

гармонійного поєднання академічної та практичної підготовки;  

- розвиток відкритості, толерантності, здатності цінувати традиції, 

культуру, мистецтво різних народів [552].  

Так, школа здійснює підготовку бакалаврів з міжнародного менеджменту 

гостинності. Навчання відбувається впродовж чотирьох років і містить загальну 

кількість кредитів – 180 ЄКТС. Програма підготовки фокусується на 

особистому розвиткові студентів і відображає прогрес в ієрархії готельного 

бізнесу; розпочинається навчання з ґрунтовного вивчення основ готельного 

обслуговування на початковому курсі й завершується набуттям студентів 

навичок з управління сферою гостинності. Впродовж періоду навчання 

студенти проходять два стажування. 
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Протягом підготовчого року студенти навчаються у невеликих групах з 

практичним зануренням у сферу готельного бізнесу та громадського 

харчування з різноманітними операційними завданнями (робота за барною 

стійкою та стійкою реєстрації; у пральні; робота з організації банкетів; в 

гастрономічному ресторані). Також студентам пропонується широкий спектр 

академічних дисциплін, починаючи від вивчення продуктів харчування до 

етнології (наприклад: гастрономічна кухня (40 год., 1.0 кред.); гастрономічний 

ресторан (54 год., 1.3 кред.); фронт-офіс (36 год., 1.2 кред.) економіка 

гостинності (18 год., 0.6 кред.). Наприкінці цього року студенти проходять 

операційне стажування (24 тиж., 20 кред.), завдяки чому вони отримують 

практичний досвід з однієї або двох галузей готельного бізнесу та громадського 

харчування.  

Впродовж першого року програма навчання зосереджена на оволодінні 

студентами фундаментальними концепціями управління у сфері гостинності, 

включаючи основи маркетингу готельного бізнесу (30 год., 2.0 кред.); поведінка 

та працездатність людини на робочому місці (30 год., 2.0 кред.); фінансовий 

облік (45 год., 2.7 кред.); мікроекономіка (30 год., 1.7 кред.); інструменти 

керування (30 год., 1.7 кред.).  

У цей період студентам пропонується також робота над груповими 

проектами, що надає можливість розвинути їх міжособистісні, лідерські 

навички та навички з прийняття рішень. Вбачається привабливим, що впродовж 

двох семестрів цього року студенти мають покращити комунікативні навички 

завдяки вивченню таких курсів, як: академічне письмо (30 год., 2.0 кред.); 

бізнес французька (від рівня A2 до B2) (30 год., 1.3 кред.); іспанська (від A1 до 

B2) (30 год., 1.3 кред.); німецька (від A1 до B2) (30 год., 1.3 кред.); мандарин 

(китайська) (A1) (30 год., 1.3 кред.); а також російська мова (A1) (30 год., 1.3 

кред.). 

Другий рік навчання супроводжується поглибленим вивченням курсів, 

розпочатих на другому році навчання. Невід’ємною часткою впродовж цього 

періоду є командна робота, що надає можливість оволодіти навичками, 
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необхідними для ефективної співпраці у майбутній професійній кар’єрі. В 

другому семестрі студенти мають можливість застосовувати свої знання на 

практиці у реальному робочому середовищі завдяки адміністративному або 

управлінському стажуванню за такими функціями, як: маркетинг, фінанси, 

людські ресурси, управління ситуаціями (24 тиж., 20 кред., 30 ЄКТС). Цей 

практичний досвід надає необхідну базу останнього, третього року навчання.  

Підкреслимо, що впродовж третього року здійснюється інтеграція 

набутих на попередніх роках навчання знань, умінь і навичок. Перший семестр 

цього року супроводжується набуттям студентами поглибленими знаннями з 

таких курсів, як: корпоративна стратегія (45 год., 3.7 кред.); корпоративні 

фінанси (45 год., 3.7 кред.); методологія дослідження або управління проектами 

(30 год., 2.7 кред.); фінанси нерухомого майна (30 год., 3.3 кред.); управління 

активами готельного бізнесу (30 год., 3.3 кред); організаційний капітал та 

лідерство (30 год., 3.3 кред.).  

Практичні тематичні дослідження проводять досвідчені експерти – 

фахівці галузі гостинності. На другому семестрі впродовж шести тижнів 

студенти мають можливість вивчати курси за своїм вибором відповідно до 

найбільш привабливих напрямів, а саме: міжнародний готельний комплекс; 

внутрішній аудит та контроль за гостинністю; тенденції франчайзингу 

готельного бізнесу; управління попитом на оптимальний готель; 

продуктивність; нові горизонти в управлінні доходами; розвиток 

підприємницьких проектів; інноваційний менеджмент; стратегії розвитку 

бізнесу; інноваційний досвід роботи з клієнтами; міжкультурне управління 

гостинністю; цифровий маркетинг; стратегічні інвестиційні дні; економіка та 

фінанси; управління портфоліо та капіталом; управління готельним бізнесом 

класу люкс. І далі, на студентів чекає робота над заключним проектом (10 тиж., 

18 ЄКТС).  

Зазначимо, що студенти обирають один із таких двох варіантів, як: 

- студентський бізнес-проект (команда із 5 студентів, двох експертів-

тренерів з факультету) (мета – надання консалтингових послуг зовнішньому 
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клієнтові; завдання, встановлені клієнтами, дуже різноманітні: дослідження ринку, 

процеси аудиту, створення нових концепцій громадського харчування; більше 70 

% пропозицій студентів застосовуються клієнтами в реальній діяльності); 

- індивідуальний науково-дослідний проект (мета – знайти вирішення 

конкретної галузевої проблеми, використовуючи якісні та кількісні методи 

дослідження; керування здійснюється експертами факультету). 

Все зазначене переконливо демонструє рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Програма бакалавра з міжнародного менеджменту гостинності 

[552] 

ТРЕТІЙ РІК

Розвиток 

стратегічних

здатностей шляхом

інтеграції

навичок, знань, досвіду. 

Випускний прект: 

1. Студентський бізнес-проект:

надання консультацій

з обслуговування 

зовнішнього клієнта.

2. Індивідуальний науково-дослідний:

вирішення галузевої проблеми 

з використанням

якісного і кількісного методів дослідження. 

ДРУГИЙ РІК

Посилення знань, умінь і навичок, застосування 

їх на практиці.

Стажування з менеджменту в реальному 

робочому середовищі: адміністративне або 

управлінське стажування за такими функціями, 

як: маркетинг, фінанси, людські ресурси, 

управління ситуаціями.

ПЕРШИЙ РІК 

Набуття знань з фундаментальних концепцій управління у сфері 

гостинності, включаючи бухгалтерський облік, економіку, 

маркетинг, людські ресурси, юридичний ризик та оперативне 

управління.

Робота над груповими проектами. Розвиток фундаментальних

навичок управління, міжособистісних і лідерських навичок.

ПІДГОТОВЧИЙ РІК 

Навчання у невеликих групах з практичним зануренням у сферу готельного 

бізнесу та громадського харчування з різноманітними операційними завданнями.

Операційне стажування.
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Встановлено також, що належний баланс академічних знань і практичних 

навичок втілено у навчальній програмі «Широкий перелік основних знань» 

(«Broad-based curriculum»), що включає дисципліни, вивчення яких надає 

можливість випускникам одразу після закінчення школи працювати 

безпосередньо на будь-яких посадах: бухгалтерський облік, фінанси, 

маркетинг, економіка, інформаційні технології, гуманітарні ресурси, 

планування, кулінарне мистецтво, обслуговування. Впродовж всіх років 

навчання реалізується справжня полікультурна атмосфера, студенти постійно 

знаходяться серед людей різних національностей, мов, ментальності, культури, 

гастрономічних смаків, свят: кожного семестру студенти влаштовують 

міжнародний ярмарок, на якому пропонують національні страви своїх країн; 

щотижня у ресторані, що керують і обслуговують студенти, змінюється тема, 

костюми, меню [552].  

Таким чином, занурення студентів у професійно спрямоване 

полікультурне середовище надає їм можливість формувати певні практичні 

уміння та навички надання туристичних послуг, а також виховувати й 

розвивати полікультурність, знання традицій і культур різних народів, уміння 

працювати в групі, спілкуватись іноземними мовами. Важливо, що студенти 

обов’язково проходять стажування в готелях і ресторанах будь-якої країни 

світу (табл. 2.1), отримуючи практичні навички, вдосконалюючи і поширюючи 

знання іноземних мов, навички спілкування та уміння працювати в команді 

(більшість випускників впродовж стажування керують певними структурними 

підрозділами) [552]. 

Важливим є також те, що до вступу в школу студентові необхідно 

попрацювати в індустрії гостинності, (щонайменше впродовж 1 р.), та отримати 

власне уявлення про цю галузь діяльності. За відсутності такого досвіду, 

студента приймають за умови проходження (протягом одного року) спеціальної 

програми (модулю) професійної підготовки, розробленої з метою ознайомлення 

з практикою гостинності [552].  
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Таблиця 2.1 

Діапазон країн для стажування студентів у школі готельного менеджменту 

Лозанни [552] 

Країни стажування Кількість студентів (%) 

Європа 40% 

Північна Америка 29% 

Латинська Америка, Кариби 13% 

Азіатсько-тихоокеанський регіон 6% 

Африка 8% 

Країни Індійського океану 4% 

 

Тож, як простежено нами на основі наукової літератури, Інтернет-

ресурсів, сайту школи, особливістю бакалаврського навчання в школі 

готельного менеджменту Лозанни є структурність, поступовість набуття 

студентами системи знань з курсів управління готельним бізнесом за 

чотирирічним планом; поглиблене вивчення іноземних мов: на високому рівні – 

французької, іспанської; німецької; на репродуктивному – китайської та 

російської; двократне шеститижневе стажування: операційне та 

адміністративне або управлінське стажування; заключний проект наприкінці 

навчання: груповий студентський бізнес-проект або індивідуальний науково-

дослідний. Після отримання бакалаврського ступеню школа пропонує навчання 

в магістратурі з глобального готельного бізнесу за інтенсивною 16-ти місячною 

навчальною програмою. Цікавим вбачається те, що навчання здійснюється 

поетапно посеместрово у кампусах різних країн-академічних партнерів: в 

Школі готельного менеджменту Лозанни (Ecole hoteliere de Lausanne) [552], в 

Школі готельного і туристичного менеджменту в Політехнічному університеті 

Гонконгу (School of Hotel & Tourism Management at The Hong Kong Polytechnic 

University) [574], в Університеті Х’юстонського коледжу готельного і 

ресторанного менеджменту, Конрад Н. Хілтон колледж (Hilton College of Hotel 

and Restaurant Management) [547]. В табл. 2.2 продемонстровано структуру та 

зміст цього навчання.   
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Таблиця 2.2 

Програма підготовки магістрів з глобального готельного бізнесу в 

школі готельного менеджменту Лозанни [552] 

Семестр 1 

Школа готельного менеджменту Лозанни 

Навчальний модуль 

Курс Год. Кред. ЄКТС 

Стратегії бізнес-гостинності в Європі, Близькому 

Сході, Африці  40 4.5 

Фінансування готельного бізнесу й інвестиції  40 4.5 

Розвинені корпоративні фінанси та концепції 

міжнародних фінансів  40 4.5 

Методи дослідження бізнесу  20 2.25 

Інструменти управління проектами  20 2.25 

Всього   18 

Бізнес-поїздки (1 тиждень) Париж, Берлін, Рим 

Кінцевий консалтинговий проект (3-4 студенти, експерти) 

Професійний сертифікат Управління готельним попитом 

Семестр 2 

Школа готельного і туристичного менеджменту в Політехнічному університеті 

Гонконгу 

Навчальний модуль 

Курс Год. Кред. ЄКТС 

Бізнес-стратегії готельного бізнесу в Азії: готелі в 

Китаї та дослідження ділового туризму  39 4.5 

Управління якістю обслуговування в гостинності 

й туризмі  39 4.5 

Маркетингове управління в гостинності й туризмі  39 4.5 

Управління доходами в гостинності  39 4.5 

Всього   18 

Бізнес-поїздки (1 тиждень) Макао, Гуанчжоу, Шеньчжень 

Кінцевий консалтинговий проект (3-4 студенти, експерти) 

Професійний сертифікат Ведення угод та оцінка 

готелів 
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Продовження таблиці 2.2 

Семестр 3 

Університет Х’юстонського коледжу готельного і ресторанного 

менеджменту, Конрад Н. Хілтон коледж 

Навчальний модуль 

Курс Год. Кред. ЄКТС 

Стратегії бізнес-гостинності в Америці й 

Карибському басейні  45 4.5 

Інноваційні технології гостинності  45 4.5 

Організаційна поведінка й стратегії лідерства 

в гостинності  45 4.5 

Оцінка вина  45 4.5 

Всього  18 

Бізнес-поїздки (1 тиждень) Сан-Антоніо, Нью-Йорк, 

Вашингтон 

Кінцевий консалтинговий проект (3-4 студенти, експерти)  

Професійний сертифікат Володіння галузевою 

аналітикою 

Звіти про бізнес-поїздки 60 6 

Кінцеві консалтингові проекти 800-900 30 

Всього  90 

 

Тож, як підтверджують дані табл. 2.2, навчання в магістратурі з 

глобального готельного бізнесу в школі готельного менеджменту Лозанни, є 

унікальною можливістю отримати поступово, системно всі необхідні знання, 

уміння й навички для ефективної праці й управлінням готельним бізнесом. 

Важливо, що студенти навчаються в трьох кампусах академічних партнерів 

школи в м. Гонконзі та м. Х’юстоні – лідерів в галузі гостинності, що надає 

майбутнім фахівцям можливість дізнатися й співпрацювати з провідними 

фахівцями в галузі гостинності й туризму на трьох континентах. Вбачається 

також цінним, що під час навчання студенти набувають навичок з реального 

обслуговування клієнтів, оскільки в кампусах університетів розміщені готелі. 

Впродовж навчання майбутні магістри (група з 3-4 студентів) виконують 

академічні консалтингові бізнес-проекти, робота над якими здійснюється також 

в офісах компаній-академічних партнерів. Триразово впродовж тижня студенти 

здійснюють бізнес-поїздки в інші міста, де вони мають можливість 
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ознайомитись із сферою гостинності та досвідченими фахівцями цієї галузі. 

Важливо, що наприкінці навчання студенти магістратури отримують 3 

професійні сертифікати з: управління готельним попитом, ведення угод та 

оцінки готелів, володіння галузевою аналітикою. 

Таким чином, проведений теоретичний аналіз навчання в школі 

готельного менеджменту Лозанни, уможливив простежити процес навчання в 

швейцарському науково-педагогічному комплексі, що має всі важливі, 

цілеспрямовані якості міжнародного професійного закладу туристичної освіти.  

Першою бізнес-школою готельного і туристичного менеджменту в Греції 

(країні, де туризм завжди був основним джерелом доходу для місцевих 

жителів) є Alpine Centre, що працює за швейцарською моделлю освіти. 

Особливістю цієї школи є те, що навчальні програми студенти проходять в 

готелі Palmyra Beach Hotel в Афінах, який діє як гуртожиток, а також має 

аудиторії та навчальні класи, де студенти практикують уміння і навички 

готельно-ресторанної справи в кухні готелю, ресторані та на рецепції [535]. 

Важливо акцентувати, що в школі Alpine Centre існує так званий рекрутинговий 

офіс – агентство з працевлаштування, працівники якого щороку проводять 

ярмарок вакансій, що надає можливість випускникам обирати найбільш цікаві 

карʼєрні пропозиції. Також в агентстві студентів навчають: правилам складання 

та подання резюме; поведінки при проходженні співбесіди; розвитку 

комунікативних навичок [535]. 

Зазначимо, що в Нідерландах дуже розвинена індустрія туризму і 

відпочинку, в першу чергу, завдяки кваліфікованим випускникам голландських 

закладів вищої освіти. Крім того, вартість навчання в освітніх закладах цієї 

країни значно нижче, ніж у визнаних навчальних закладах Англії та США.  

Університет прикладних наук Стенден (Stenden University) має значний 

освітній досвід і є глобальним університетом Голландії, з кампусами в різних 

містах країни, а також з філіалами в різних країнах світу [582]. Основна мета 

навчання цього університету полягає у підготовці міжнародних фахівців, 

здатних розпочати практичну трудову діяльність у туристичній галузі 

безпосередньо після закінчення навчання. В університеті є агентство з 



164 

 

 

працевлаштування, що пропонує майбутнім випускникам цікаві пропозиції для 

їх професійної діяльності в індустрії туризму. Важливо, що в процесі 

підготовки студенти мають унікальну можливість пройти частину навчання за 

програмою обміну в Катарі, Південній Африці і Таїланді у власних кампусах 

університету, крім цього, також у школах-партнерах Швеції, Сполучених 

Штатів Америки, Австралії, Німеччини, Великобританії, Франції, Китаю та ін., 

що надає можливість майбутнім фахівцям з туризму постійно збагачувати свій 

міжнародний освітній досвід [582].  

Програми навчання для студентів в університеті Стенден 

є різноманітними і здійснюються у різних напрямах підготовки за 

багатоманітними спеціальностями (табл. 2.3), які дуже відрізняються від 

напрямів та спеціальностей в освітніх програмах професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в Україні. Вивчення даних офіційного 

сайту університету Стенден, підтвердило, що міжнародне співробітництво є 

основою розвитку цього навчального закладу, в університеті навчаються 

студенти із 90 країн світу [582]. Підкреслено, що навчання в університеті 

Стенден здійснюється в маленьких групах, що надає можливість студентам 

більш ефективно освоювати необхідні знання, а також розвивати особисті та 

професійні якості. В академічній програмі університету особлива увага 

приділяється саме практичній діяльності, до якої студенти залучаються в 

процесі навчання та набувають необхідних умінь і навичок [582]. 

 

Таблиця 2.3 

Програми навчання в університеті прикладних наук Стенден [583] 

Академічний 

рівень 
Напрям Спеціальність 

Бакалавріат 

Менеджмент у 

сфері розваг 

Спортивний менеджмент. Event-

менеджмент. Менеджмент культурних 

обʼєктів і мистецтва. Туристичний 

менеджмент. 

Міжнародний бізнес 

і мови 

Міжнародний маркетинг. Еккаунт-

менеджмент. Корпоративні 

комунікації. Експорт-менеджмент. 

Міжнародний продаж. 
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Продовження таблиці 2.3 

Академічний 

рівень 
Напрям Спеціальність 

Бакалавріат 

Міжнародний 

готельний 

менеджмент 

Event-менеджмент. Гастрономія. 

Круїзний менеджмент. 

Туристичний 

менеджмент 

Лідерство і подорожі. Менеджмент 

культурної спадщини. 

Медіа-менеджмент 

Підприємництво. Музичний 

менеджмент. Онлайн-маркетинг. 

Продюсування. Маркетинг-

менеджмент. 
Міжнародне 

прикладне бізнес-
адміністрування 

Менеджмент. Бізнес-консалтинг. 

Управління звʼязками. 

Міжнародний бізнес 

і менеджмент 

Інновації та лідерство. Управління 

роздрібним підприємством. В2В 

(бізнес для бізнеса). 

Інформаційні 

технології 

Програмний інжиніринг. Системне 

адміністрування. Веб-розробка. IT-

консультант. 

Міжнародний 

логістичний 

менеджмент 

Логістика. Продажі. Планування. 

Закупівлі. 

Маркетинг  
Дослідження ринку. Продажі. 

Маркетинг. 

Магістратура 

Міжнародний 

готельний 

менеджмент 

Менеджмент. Консалтинг. Івент-

менеджмент. Продажі. 

Міжнародний 

туризм 

Політика і планування. Дослідження й 

освіта. Консалтинг і розвиток. 

Менеджмент. 

 

Щодо туристичної освіти Італії, зауважимо, що Державний університет 

Мілано-Бікокка (Universita degli studi di Milano-Bicocca), є насамперед 

дослідним центром, студенти якого мають можливість приймати участь у 

дослідних програмах, виставках і семінарах, спираючись на бізнес-спільноту. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризму здійснюється на 

факультетах економіки та соціології [553].  

Формування змісту означеної підготовки враховує такі пʼять аспектів, як:  
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- бізнес-дисципліни, що забезпечують знаннями та здібностями 

здійснювати діяльність з маркетингу, організації, планування, контролю якості;  

- економічні, що забезпечують знаннями і навичками з економіки та 

планування туристичних продуктів, управління туристично-екологічними 

ресурсами;  

- інформатика, статистичні й математичні методи для аналізу і розуміння 

заходів, повʼязаних з туризмом;  

- принципи законодавства;  

- історичні й екологічні дисципліни, необхідні для розуміння змін в 

туризмі. 

Підготовка фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр» напряму 

«Наука з туризму та місцевого співтовариства» (термін навчання − 3 р.) 

спрямована на: 

- професіоналізацію, що визначається вибором змісту курсу, 

лабораторних робіт, видів питань для фінальних проектів студентів; 

- взаємозв’язок туризму з іншими аспектами життя місцевого 

співтовариства (культурні цінності, навколишнє середовище, транспорт, 

система виробництва, інфраструктура) з метою формування у студентів 

здатності інтегрувати та оптимізувати туристичні послуги з урахуванням 

місцевої соціальної, культурної й економічної ситуації; 

- навчання студентів визначати і оцінювати культурну спадщину з точки 

зору ландшафту, памʼяток, місцевої культури, приділяючи особливу увагу 

археологічним памʼятками; уміння організовувати ярмарок, виставку, шоу; 

- оволодіння та розвиток знань і навичок з нових комп’ютерних і 

комунікаційних технологій, їх мультимедійних програм в туризмі; 

- розуміння екологічної, соціальної та етичної відповідальності. 

Навчальними цілями підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» напряму «Туризм та місцевий розвиток» (термін − 2 р.), що пропонує 

опанування студентами набором міждисциплінарних, полівалентних навичок і 
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знань з планування, прийняття рішень у складних ситуаціях з туризму та 

місцевого розвитку, є: 

- набуття умінь оцінювати й аналізувати соціальні і ландшафтні явища 

(міждисциплінарний підхід, що включає географію, соціологію, економіку, 

комунікативні науки, уможливлює аналізувати географічну зону, визначати 

сильні і слабкі сторони з точки зору туризму); 

- оволодіння актуальними, полівалентними, практичними навичками за 

допомогою активних методик викладання, вправ та завдань, що є корисними у 

майбутній професійній діяльності, лабораторних робіт із залученням 

представників професійної туристичної сфери [553]. 

Вищі навчальні заклади Німеччини (University of Mannheim, EU Business 

School та ін.) теж досягли високого рівня навчання майбутніх фахівців з туризму 

за такими спеціальностями, як: «Міжнародний менеджмент туризму», 

«Управління туризмом», «Організація заходів», «Ресторанний і готельний бізнес». 

Крім того, деякі університети, зокрема University of Mannheim, пропонують 

безкоштовне здобуття освіти для студентів із європейського союзу [3].  

Як підтверджує теоретичний аналіз професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в країнах Європи, для європейської туристичної 

індустрії домінуючою є саме швейцарська модель навчання, в рамках якої 

величезна увага приділяється саме практичній складовій (студенти освоюють 

професії, пов’язані з діяльністю туристичного підприємства й зсередини 

дізнаються про особливості цього бізнесу, а потім при бажанні продовжують 

освіту, стають магістрами у галузі управління туризмом тощо). Доведено, що на 

готельному ринку праці зарубіжних країн менеджери нижчої і середньої ланки, 

які мають ступінь бакалавра, складають 60-70% від усіх осіб, працюючих у 

галузі туризму, у той час, як менеджери із ступенем магістра, − лише 10-20% 

відповідно [305]. 

На основі теоретичного аналізу з досліджуваної проблеми з’ясовано, що 

популярними є програми з обміну слухачами, що підвищує інтелектуальний 

рівень і можливість отримання досвіду в іншій місцевості [422]. Встановлено 
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також, що схильність туристичної освіти в країнах-лідерах з туризму до 

глобалізації та інтернаціональної уніфікації є корисною, оскільки забезпечує 

студентів академічною і трудовою мобільністю [12]. 

Таким чином, на основі теоретичного аналізу наукової літератури, 

ресурсів мережі Інтернет щодо вивчення професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в Європейських країнах, підтверджено, що освітні 

заклади приділяють належну увагу підготовці фахівців туристичної сфери, 

враховуючи специфіку їх майбутньої професійної діяльності, завдання вищої 

освіти щодо вдосконалення цієї підготовки, а також вимоги суспільства щодо 

кваліфікації означених фахівців. Встановлено, що вищі навчальні заклади 

пропонують навчання за рівнями: бакалаврат, магістратура, майстер ділового 

адміністрування (МВА), а також − короткострокові курси готельного й 

туристичного бізнесу.  

Міжнародною мережею університетів є освітній альянс Universitas 21, 

створений як міжнародний орієнтир й ресурс для стратегічного мислення з 

питань глобального значення, що включає топові вищі навчальні заклади 

держав Європи, Південно-східної Азії, Океанії, Північної Америки.  

Визначено, що найкращими серед університетів в галузі туризму визнані 

університети Швейцарії. Аналіз освітнього процесу в школі готельного 

менеджменту Лозанни уможливив простежити хід становлення швейцарського 

науково-педагогічного комплексу, що має цілеспрямовані якості міжнародного 

професійного закладу туристичної освіти. З’ясовано, що цьому комплексу 

притаманні різноманітні рівні і ступені навчання, а також низка певних 

тенденцій, а саме: формування певних якостей особистості студентів: 

відкритості, енергійності, дипломатичності, заповзятливості, здатності цінувати 

традиції, культуру, мистецтво різних народів; обовʼязкове двомовне викладання 

фахових і спеціалізованих дисциплін; мотивація і формування взаємозамінних, 

адаптованих до реальних умов майбутньої професійної діяльності, умінь і 

навичок менеджменту; взаємозвʼязок оволодіння навичок управління з 

прикладними знаннями практичних аспектів гостинності; дотримання балансу 
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академічних знань і професійної підготовки за допомогою довузівської 

підготовки та закордонного стажування, інтегрованого в навчальний процес; 

впровадження професійного модулю навчання; вдосконалення 

полікультурності майбутніх фахівців. 

В ході дослідження нами підтверджено також, що в багатьох 

університетах Європи існують агентства із працевлаштування, що надає 

можливість випускникам обирати для себе найбільш цікаві кар’єрні пропозиції. 

Студенти університетів Європейської спільноти мають можливість проходити 

частину навчання за програмою обміну в іншій країні, збагачуючи свій 

міжнародний освітній досвід в галузі туризму. 

 

 

2.3. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців 

туристичного напряму в освітньому просторі країн Америки та Азіатсько-

Тихоокеанського регіону 

 

На сьогодні Сполучені Штати Америки, що займають особливе місце у 

світовій економіці, є визнаним лідером міжнародного туризму. Проте, це лише 

частка туристичного ринку. Значно більшу роль в економіці країни відіграє 

добре розвинений внутрішній туризм, що забезпечує працею велику кількість 

громадян, є джерелом значних фінансових надходжень в США. 

Високорозвинута інфраструктура поряд з американським прагматизмом і 

простором для підприємницької діяльності, уможливлює організацію 

масштабних заходів, що привертають туристів з усього світу. Тому, звичайно, 

Америка є одним із найпопулярніших світових напрямів для отримання освіти в 

сфері туризму. Профільні програми бакалаврату та магістратури пропонуються 

у багатьох університетах по всій країні. 

Зазначимо, що відмінною рисою освіти Сполучених Штатів Америки є 

високий рівень децентралізації та полікультурності. В країні відсутнє 

загальнонаціональне законодавство, яке б визначало і регулювало структуру, 



170 

 

 

зміст, управління, фінансування освіти. Також відсутня й централізована 

система освіти, всі повноваження з регулювання галузі освіти є компетенцією 

штатів. Федеральний уряд розробляє загальні програми, підходи, механізми, що 

сприяють США у підвищенні якості освіти.  

Як підтверджує теоретичний аналіз з обраного питання, характерними 

особливостями освітніх стандартів США, є: досягнення фіксованих показників 

якості освіти; випускні іспити наприкінці кожного рівня освіти; використання 

єдиного навчального плану у вищих навчальних закладах; фундаменталізація 

основних академічних дисциплін з установкою на неприпустимість їх 

прискореного вивчення; уникнення безсистемності, дискретності, випадкового 

підбору дисциплін, еклектичності; обовʼязкове вивчення математики і 

дисципліни з природознавства для гуманітаріїв; іноземної мови та дисципліни 

із суспільних наук – для математиків й фізиків; єдина навчальна академічна 

підготовка [130]. 

Вивченням потреб професійної підготовки для туристичної індустрії 

займається автоматизована коаліція освіти в межах Американського товариства 

туристичних агентств (American Society of Travel Agents (ASTA)), що є 

найбільшою в світі професійною туристичною асоціацією, яка обʼєднує 26500 

асоційованих членів із 165 країн. ASTА має Етичний кодекс (Code of Ethics) і 

забезпечує своїх членів найпередовішими освітніми технологіями [562].  

Важливим для нашого дослідження є розроблений ASTА перелік знань, 

умінь, навичок, якостей, що мають бути сформовані в ході професійної 

підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі, а саме:  

- знання комп’ютерних систем бронювання, онлайн ресурсів, 

бронювання авіарейсів, розрахунку ціни маршруту, калькуляції міжнародного 

маршруту, видачі документів, оренди автомобіля, бронювання готелю;  

- ділові навички;  

- здатність надавати слушні поради;  

- знання психології сезонного покупця і вміння продавати;  

- знання географії, всесвітньої історії;  
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- вміння користуватися довідниками готелів і туроператорів;  

- знання митних правил, візових вимог, стандартів охорони здоров’я, 

уміння пояснити їх клієнтові;  

- уміння надавати корисні й життєво важливі підказки туристові, добре 

говорити і виглядати;  

- доброзичливість, організованість, зібраність, акуратність, точність 

[562]. 

Зазначимо, що на сьогодні в США денні та вечірні курси з туристичної 

освіти, пропонуються численними туристичними школами, агентствами, 

іншими організаціями, що навчають основних умінь і навичок майбутніх 

фахівців з туризму за 6-18 тижнів. Велика кількість коледжів та університетів 

пропонують курси за двох- і чотирьох-річними програмами навчання за 

профілем «Туризм і подорожі». 

Нью-Йоркский університет (NYU) – один із найбільших та найстаріших у 

США дослідних закладів вищої освіти і вважається одним із найбільш 

інтернаціональних (п’яту частину студентів складають студенти із зарубіжжя) 

та відомим науковими досягненнями в економіці та інших галузях. Центр 

гостинності й туризму Джонатана М. Тиша (Jonathan M. Tisch Center for 

Hospitality and Tourism) цього університету пропонує студентам навчання на 

ступінь бакалавра в галузі управління готелем та туризмом, магістра в галузі 

індустрії гостинності та менеджменту туризму [568]. 

Так, підготовка бакалавра з управління готелем та туризмом здійснюється 

за таким навчальним курсом, як «Ліберальне мистецтво» («Liberal Art Core») в 

центральному університеті штату Вашингтон з можливістю навчатися за 

кордоном. Аналіз змісту плану (додаток В, рис. В.3.2, В.3.3), свідчить, що 

програма спрямована на оволодіння майбутніми фахівцями не лише 

професійними дисциплінами та ліберальними мистецтвами, а й також знаннями 

з різних глобальних, творчих, культурних та ділових зв’язків. Курс, що 

складається з 60 кредитів, гармонійно поєднує розділи гуманітарних наук та 

професійної освіти: мистецтво письма (8 кред.); математика (4 кред.), що 

http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/tisch.html
http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/tisch.html
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включає вивчення алгебри, математичного обчислення; соціальні науки, (20 

кред.), до яких входить вивчення мікро- та макроекономіки, елементарної 

статистики та статистичних методів; природничі науки (4 кред.), що включають 

вивчення екологічної системи та навколишнього середовища; гуманітарні 

науки (24 кред.), що містить вивчення культури та зв’язків, іноземної мови. 

Обов’язковими для вивчення є дисципліни, кожна з яких складає 3 кредити: 

управління людськими ресурсами, бухгалтерський облік готелів та туризму, 

фінансовий менеджмент, продаж та маркетинг, лідерство, закони про готельне 

господарство та туризм, розвиток бізнесу, планування бізнесу [568]. Таким 

чином, як підтверджують дані програми, значна кількість кредитів припадає 

саме на стажування студентів на реальних робочих місцях. Послідовне та 

системне вивчення дисциплін за програмою спрямовано на підвищення 

здатності творчого та критичного мислення студентів, посилення їх соціального 

та культурного розуміння. Важливо, що навчальні програми складено з 

урахуванням вимог та побажань роботодавців туристичної індустрії. Також на 

увагу заслуговує те, що поряд з викладачами, науковцями університету, курси 

викладають досвідчені фахівці сфери туризму.  

Аналізуючи програму підготовки магістрів з управління туризмом, ми 

переконались, (додаток В, рис. В.3.4), що вона складається з 36 кредитів, та 

містить основний навчальний план, за яким студенти обов’язково вивчають 

дисципліни (планування туризму, методи дослідження, розвиток туристичного 

продукту, маркетинг, фінансові стратегії розвитку туризму, культурний туризм, 

принципи туризму, сталий туризм, міжнародний туризм, аналіз політики 

туризму); капстоун з обов’язковим вивченням курсів (консалтингові стратегії, 

розширений науково-дослідний семінар); факультативи, за якими студенти 

обирають дисципліни за погодженням із фахівцем факультету (реклама та 

зв’язки з громадськістю, події та розваги, розвиток спортивного туризму, аналіз 

та оцінка, незалежне навчання в туризмі, стажування). Навчання триває 

впродовж 1,5 р.р. на денному відділенні. 
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Отже, структурна і послідовна програма, зорієнтованість змісту на 

глибоке, всеосяжне вивчення актуальних питань та сучасних тенденцій аналізу 

й організації туризму, надають студентам оволодіти ґрунтовною системою 

знань з туризму. Робота над заключними проектами, стажування на реальних 

робочих містах надають можливість набуття необхідних умінь і навичок для 

ефективної професійної праці в галузі туризму. Важливо, що студенти мають 

можливість спілкуватись із фахівцями туристичної сфери під час академічного 

навчання й у процесі стажування. Також, на нашу думку, цікавим вбачається, 

що під час вибору курсу з організації подій і розваг, студенти отримують 

знання основ анімаційної діяльності, набувають умінь і навичок з планування, 

організації, проведення, фінансової та маркетингової підтримки фестивалів, 

театральних вистав, розважальних і тематичних ігор, що на сьогодні є 

важливою часткою туристичної сфери та генератором розвитку туризму 

взагалі. 

Щодо підготовки магістрів з гостинності, як свідчать дані програми, 

(додаток В, рис. В.3.5-В.3.7), вона містить 42 кредити та інтенсивне 

обов’язкове вивчення основних дисциплін (правові основи, аналіз готельних 

операцій, стратегії доходів, лідерство та організаційна поведінка, прикладні 

методи дослідження) впродовж 2 р.р.  

Також, як підтверджують дані програми, студентам пропонується за 

вибором оволодіти знаннями з таких галузевих концентрацій, як: «Фінанси 

готелів», що включає: інвестиційний аналіз готелів, дизайн, фінансові 

інструменти (обов’язкові); формування стратегії та прийняття рішень, фінанси 

готелів, економіка гостинності, стратегії ціноутворення, стажування (дві за 

вибором); «Бренд-стратегія»: стратегічний бренд-менеджмент, формування 

стратегії та прийняття рішень, управління взаєминами з клієнтами 

(обов’язкові); управління процесу продажів, нові медіа, дослідження ринку, 

поведінка клієнтів, стажування (дві за вибором); «Житлові операції»: основи 

управління готелем, формування стратегії та прийняття рішень, управління 

людськими ресурсами (обов’язкові); готельне адміністрування, фінанси готелів, 
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стратегії ціноутворення, управління взаєминами з клієнтами, стажування (дві за 

вибором); «Управління доходами»: управління продажів, стратегії 

ціноутворення, медіа (обов’язкові); економіка гостинності, формування 

стратегії та прийняття рішень, стратегічний бренд-менеджмент, поведінка 

клієнтів, стажування (дві за вибором) [568]. 

Кульмінаційним розділом в цій програмі є капстоун, що включає 

обов’язкове вивчення консалтингових стратегій та розширений науково-

дослідний семінар, спрямований на проведення групових досліджень з тем 

тенденцій змін й еволюції, питань політики, фінансування, управління та 

операцій в галузі гостинності.  

Студенти також обирають для вивчення факультативні курси, спрямовані 

на поглиблення й поширення досвіду роботи в галузі гостинності: розширений 

спеціальний проект, статистика гостинності, оцінка взаємодії з клієнтами, 

голландський туризм і спорт (студенти обирають ці або інші курси з іншої 

магістерської програми за погодженням з фахівцем факультету). 

Важливо, що заняття за програмою підготовки проходять в аудиторіях, а 

також безпосередньо в готелях. Усі перелічені в програмі навчання курси є 

професійно орієнтованими й спрямовані на розвиток ключових компетенцій 

менеджера з гостинності. 

Отже, на основі аналізу навчальних програм підготовки майбутніх 

фахівців для сфери туризму і гостинності Центру гостинності й туризму 

Джонатана М. Тиша Нью-Йоркского університету, підтверджено, що навчання 

спрямовано на гармонійне поєднання оволодіння студентами академічних 

знань та професійних умінь і навичок. В ході навчання студенти отримують 

досвід професійної роботи на реальних місцях, мають можливість спілкування з 

досвідченими світовими лідерами з гостинності й туризму. Основний опір 

робиться саме на стажування та проведення студентами галузевих науково-

дослідних проектів на реальних робочих місцях. 

Як підтверджують дані ресурсів Інтернет, Університет Джонсон-энд-

Уэйлз (Johnson & Wales University), член Американської асоціації відкритої 
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освіти, має акредитацію міжнародного університету професійного 

туристичного навчання [555].  

Коледжі, що входять до його складу, пропонують програми професійної 

підготовки денної і дистанційної форм навчання: ресторанний та готельний 

менеджмент; туристичний менеджмент. Маючи кампуси в 4-х різних містах, 

JWU надає студентам можливість жити, працювати і навчатись у середовищі, 

що підходить саме для них, залишаючись при цьому поруч з керівниками 

обраних ними проблем наукових досліджень [555].  

Найбільший приватний некомерційний університет Fairleigh Dickenson 

University в Нью-Джерсі є одним із трьох університетів США, який має статус 

неурядової організації в Організації Обʼєднаних Націй, що надає студентам 

більше можливостей і програм: більш ніж 100 програм для отримання ступенів 

бакалавра (готельний та ресторанний менеджмент), магістра (дослідження 

готельного менеджменту) в чотирьох кампусах: два з яких − міжнародні (в 

Англії та Канаді). FDU акредитований вищою акредитаційною комісією США з 

вищої освіти ‒ Middle States Commission on Higher Education, ліцензований 

комісією штату Нью-Джерсі з вищої освіти. Школа бізнесу університету має 

престижну акредитацію в Асоціації Колегій Шкіл Бізнесу [536]. Один із 

кампусів, розташований у Британській Колумбії, знаходиться поблизу 

транспортної мережі, бібліотеки, магазинів, кафе і ресторанів, спортивних 

центрів; заняття проходять в комфортній атмосфері в невеликих групах у 

міцній взаємодії з викладачами. Важливо, що всі викладачі мають вищі наукові 

ступені PhD (доктор філософії), що звичайно, позитивно впливає на якість 

навчання студентів.  

Отже, аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в освітньому просторі США допоміг зʼясувати такі 

особливості цієї підготовки:  

- визначальним фактором успішності американське суспільство 

туристичних агентств вважає правильно підібрану програму;  
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- категорична вимогливість до формування професіоналізму майбутніх 

фахівців індустрії туризму, незалежно від форми підготовки − денної або без 

відриву від роботи за програмою дистанційного навчання;  

- основою туристичної освіти майбутніх фахівців галузі туризму є 

абсолютний прагматизм цієї підготовки (володіння певною метою і завданням 

завоювання регіональних і туристичних ресурсів). 

Канадські університети також успішно переймають досвід освіти для 

туристичної сфери із сусідніх США. Головна особливість полягає в тому, що в 

Канаді спостерігається дуже високий відсоток працевлаштованих випускників з 

туристичною освітою в перший рік після закінчення навчання. 

Коледж готельного і туристичного менеджменту Джорджа Брауна 

(George Brown College, м. Торонто), є одним із найбільших та шанованих у 

Канаді [18]. Програми складені з урахуванням запитів роботодавців, а тому 

випускники високо цінуються на ринку праці. Особливостями коледжу є те, що 

він має стратегічне партнерство з різними державними, освітніми, 

громадськими структурами, завдяки чому максимально успішно допомагає 

випускникам будувати карʼєру своєї мрії. Використання результатів опитування 

роботодавців надає можливість навчальному закладу гармонійно поєднувати 

теоретичну та практичну складові підготовки фахівців для туристичної галузі.  

Кожна програма підготовки фахівців готельного і туристичного 

менеджменту коледжу розробляється на основі консультацій з лідерами цих 

галузей, гарантуючи, що навички, яким навчаються студенти в аудиторії, є саме 

такими, які будуть їм потрібні у професійній діяльності [558]. Варто відзначити, 

що коледж Джорджа Брауна залучає роботодавців до участі у прикладних 

дослідних проектах студентів, а також запрошує у якості доповідачів у різних 

промовах перед аудиторією майбутніх фахівців туристичної галузі. 

Тож, теоретичний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в освітньому просторі Америки допоміг визначити, що це 

навчання є престижним і перспективним. Отримані в американських вищих 
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навчальних закладах знання, уміння і навички з туризму сприяють успішному 

розвитку карʼєри випускників впродовж усього життя.  

Встановлено, що вищі навчальні заклади США і Канади мають ваговитий 

досвід здійснення підготовки фахівців для туристичної галузі. Показано, що 

освітні заклади цих країн надають перевагу саме практичній спрямованості 

навчального процесу підготовки студентів до туристичної діяльності, 

застосовуючи новітні методи навчання. До багатьох академічних програм 

включено проходження практики студенів на американських туристичних 

підприємствах, що надає можливість майбутнім фахівцям ще під час навчання 

отримувати досвід роботи та рекомендації для подальшого працевлаштування у 

туристичній індустрії. 

Зупинимось на розкритті особливостей професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в освітньому просторі Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону, зокрема, в Австралії та Новій Зеландії. 

Як підтверджує здійснений теоретичний аналіз, Нова Зеландія, що є 

прогресивною державою з високими показниками рівня життя суспільства, 

пропонує людям з усього світу не лише туристичні ресурси та огляд численних 

культурних памʼяток, а й також якісні освітні послуги з підготовки фахівців 

туристичного напряму [409]. Так, найстаріший університет Отаго (University of 

Otago), що є провідним дослідним університетом країни, славиться значними 

академічними традиціями й успадкував найкраще від британської системи 

освіти, здійснює підготовку фахівців для сфери туризму [557].  

Важливим є те, що університет Отаго, як динамічний міжнародний центр 

навчання, має широкі звʼязки з досліджень і обміну студентами з провідними 

університетами Азії, Європи та Америки. На відміну від інших видатних 

дослідних університетів привертає увагу якість навчання: навіть студенти 

першого курсу мають можливість навчатися у вчених ‒ світових лідерів 

туристичної галузі. Навчання здійснюється за денною та дистанційною 

формами [557].  
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З огляду на те, що туризм є міждисциплінарною галуззю, суміжною з 

аналізом ресурсів, соціальною теорією, бізнес- та екологічними дослідженнями, 

студенти, обираючи навчання за фахом «туризм», мають можливість отримати 

таку кваліфікацію, як: Бакалавр комерції (BCom); Бакалавр комерції з 

відзнакою (BCom (диплом з відзнакою)); Диплом для випускників (DipGrad); 

Диплом аспіранта в галузі торгівлі (PGDipCom); Майстер Торгівлі (MCOM); 

Майстер туризму (MTour); Доктор Філософії (PhD) [557]. 

Визнаючи необхідність безперервного навчання, університет пропонує 

широкий спектр програм, включаючи MBA, що полягає у можливості 

виконувати роботу керівника середньої і вищої ланки. Період навчання залежно 

від початкової підготовки і певної програми займає від двох до пʼяти років. 

Єдиної і загальноприйнятої систематизації програм в університеті не 

існує (як відсутній і єдиний стандарт МВА), проте є найбільш принципові 

форми проведення програм, що поширені у світі: 

- Executive MBA ‒ програми, орієнтовані на керівників вищої ланки, за 

змістом спираються на досвід студентів; 

- Full time MBA ‒ традиційні програми у формі очного навчання, 

розраховані на навчання з відривом від виробництва; 

- Part time MBA − студенти віддають навчанню не увесь час (поєднуючи 

навчання з роботою); найбільш поширеними різновидами побудови програм є 

вечірня і модульна форми; 

- Distance-learning MBA − для досягнення більшої гнучкості освітнього 

процесу використовуються також методи дистанційного навчання; 

- MBA Start − дистанційна програма навчання за стандартами MBA 

General; 

- Mini MBA − програми навчання найактуальнішим питанням організації 

і управління бізнесом; дистанційна програма професійної перепідготовки; 

- Галузевий MBA − практико-орієнтовані програми. 

Слід відзначити також існування програми BBA (бакалавр ділового 

адміністрування), що передує MBA [557]. 
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Доречно відзначити, що університет Отаго відрізняється не лише 

найкращим викладацьким складом та науково-дослідною базою, а й також 

найсучаснішим устаткуванням, завдяки чому студенти мають можливість 

займатися науково-дослідною діяльністю з питань туристичної галузі, 

практикувати професійні уміння і навички, починаючи з перших днів навчання.  

Слід зазначити, що туризм є також важливим сектором австралійської 

економіки, тому в цій країні приділяється велика увага туристичній освіті. 

Вивчати тонкощі управління туристичним та готельним господарством в 

Австралії можливо у спеціалізованих школах та на факультетах університетів.  

Так, міжнародна школа готельного менеджменту (Blue Mountains Hotel 

School) є найстарішою серед австралійських та часткою міжнародної мережі 

шкіл цього виду, розташованих у Швейцарії, Новій Зеландії та Греції [545]. Ця 

школа має акредитацію Інституту Гостинності (Institute of Hospitality), єдиної 

міжнародно-визнаної професійної асоціації готельного і туристичного бізнесу.  

Важливо, що Blue Mountains Hotel School є також і діючим готелем (має 

лекційні, компʼютерні зали, навчальні класи-кухні, ресторани й кафе, служби 

розміщення, навчальну пральню), завдяки чому студенти отримують навички 

роботи в усіх сферах обслуговування готелю, роботи в команді, а також 

навички керівництва та лідерства. Також, працюючи та спілкуючись зі 

студентами з різних країн світу, студенти цієї школи вчаться працювати по-

справжньому в міжнародному середовищі [102]. Досить затребуваним у 

студентів школи є навчання на ступінь бакалавра з туристичного менеджменту, 

що надається спільно з Борнмутським університетом (Великобританія), та з 

готельного менеджменту − спільно з австралійським університетом Квінсленда 

[102]. Програми навчання в школі готельного менеджменту поділені на такі 

складові: професійне й індивідуальне навчання; практичні й теоретичні навички 

‒ для підготовки високопрофесійних менеджерів з туризму з раціональним 

поглядом на власну карʼєру.  

Навчальний рік містить 2 семестри: протягом першого − теоретичний 

курс, на другому − оплачувана практика [102]. Важливо, що набуті практичні 
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навички і якість навчання надають можливість студентам отримати міцне 

підґрунтя для вдалого працевлаштування й успішної карʼєри протягом життя. 

Під час професійного стажування студенти працюють в готелях, ресторанах, 

інших організаціях, повʼязаних з готельним і туристичним менеджментом в 

Австралії та за кордоном. Слід зазначити, що таке стажування є оплачуваним і 

студенти отримують певні гроші. 

Необхідно відзначити також, що на сьогодні видатна австралійська школа 

William Blue International Hotel Management School (WBIHMS), що розташована 

в м. Сідней, набуває все більшої популярності й пошани в галузі світового 

туризму [548]. Диплом, який отримують випускники, підтверджений офіційно 

Освітнім Інститутом Американської Асоціації Готелів і Мотелів, ‒ одним з 

найвідоміших навчальних закладів в галузі Готельного Менеджменту. Важливо, 

що в процесі навчання студенти проходять практику в готелях. Крім того, 

школа допомагає у працевлаштуванні студентів за спеціалізацією, починаючи 

вже з другого року навчання. Розташування школи поблизу головних і 

найпопулярніших готелів міста, полегшує для студентів пошук роботи та 

працевлаштування. Роботодавці готелів пропонують студентам роботу на 

неповний робочий день протягом їх навчання.  

Нині William Blue International Hotel Management School ‒ всесвітньо 

відома школа, куди прагнуть поступити школярі з різних країн світу [548]. Це й 

не дивовижно, тому що розвиток сфери туризму з кожним роком все більше 

потребує фахівців з якісною професійною підготовкою, уміннями легко, 

позитивно й професійно спілкуватися з клієнтами, кваліфіковано надавати 

туристичні послуги, креативно і творчо ставитись до професійних обовʼязків в 

усіх сферах туристичної індустрії. 

Таким чином, теоретичний аналіз наукової літератури, ресурсів мережі 

Інтернет, офіційних сайтів навчальних закладів, що здійснюють професійну 

підготовку майбутніх фахівців туристичного напряму в освітньому просторі 

країн Америки, надав можливість зʼясувати, що таке навчання є престижним, 

перспективним і визнаним світовим туристичним співтовариством. Отримані в 
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американських вищих навчальних закладах: кваліфікація, знання, уміння і 

навички з туризму сприяють успішному розвитку карʼєри випускників 

протягом життя в будь-яких куточках всесвіту. Показано, що на сьогодні вищі 

навчальні заклади США й Канади мають ваговитий досвід здійснення 

підготовки фахівців для туристичної галузі.  

Доведено також, що означений освітній процес спрямований саме на 

практичну складову підготовки студентів до туристичної діяльності. До 

багатьох академічних програм включено проходження практики студенів на 

американських туристичних підприємствах, що надає можливість майбутнім 

фахівцям під час навчання отримати досвід роботи, а також рекомендації для 

подальшого працевлаштування у туристичній індустрії. 

На основі вивчення особливостей професійної підготовки майбутніх 

фахівців туристичного напряму в освітньому просторі країн Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, зокрема, Австралії та Нової Зеландії, відзначено, що 

вищі навчальні заклади цих країн, що здійснюють підготовку фахівців 

означеного напряму, мають потужний досвід, практичну базу та велике 

значення для розвитку світової індустрії туризму, зокрема й освітнього 

туристичного співтовариства. Встановлено певні особливості підготовки 

фахівців туристичного напряму, а саме: 

- спрямування освітніх закладів на постійне підвищення якості навчання 

студентів шляхом постійного вдосконалення змісту, оновлення навчальних 

програм, залучення до освітнього процесу й викладання дисциплін світових 

лідерів туристичної галузі; 

- міжнародне визнання навчальних програм підготовки майбутніх 

фахівців, що мотивує молодь, яка бажає здобути престижну освіту в галузі 

готельного і туристичного менеджменту; 

- спрямування на створення міжнародних центрів навчання, центрів 

спільних наукових досліджень з туризму, взаємний обмін студентами для 

навчання й практики в туристичних підприємствах завдяки розвитку й 

укріпленню міжнародного динамічного освітнього взаємозвʼязку та 
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взаємопраці з провідними університетами країн Азії, Європи та Америки; 

- міцний взаємозвʼязок з роботодавцями з метою надання можливості 

майбутнім фахівцям з туризму гарантованого, успішного працевлаштування та 

карʼєри, а також забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих 

фахівцях туристичної сфери; 

- створення в структурі закладів вищої освіти діючих готелів, завдяки 

чому студенти мають можливість отримувати професійні навички в 

справжньому туристичному середовищі. 

Акцентовано, що завдяки освітній туристичній діяльності, навчальні 

заклади Австралії та Нової Зеландії збагачують торговельно-економічний, 

культурний, соціальний розвиток цих країн, поширюють їх міжнародне 

визнання та підтримують сталий розвиток світового туристичного 

співтовариства.  

 

 

Висновки до 2 розділу 

 

Таким чином, на основі вивчення змісту міжнародних декларацій з питань 

освіти в межах діяльності ЮНЕСКО («Всесвітня декларація про вищу освіту 

для XXI століття: підходи і практичні заходи, кваліфікаційні рівні з підготовки 

фахівців туристичного напряму зарубіжжя», «Освіта для всіх: виконання наших 

загальних зобов’язань») визначено вимоги щодо вищої туристичної освіти, а 

саме: оновлення навчальних програм відповідно до соціальних потреб; 

розробка міжнародних стандартів; науково-дослідна робота, реалізація проектів 

з розвитку туризму; накопичення академічних результатів; забезпечення 

ступеневості, безперервності освіти; активізація новаторства викладачів, 

викладання поширеними мовами світу; орієнтація на всебічний професійний та 

особистісний розвиток студента, що передбачає формування мотивації його 

навчально-професійної діяльності, ініціативності, творчості, здатності до 
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колективної праці, партнерства. Це забезпечується впровадженням нової 

парадигми, заснованої на ідеї міцної співпраці з роботодавцями. 

Постійний розвиток і вдосконалення туристичної освіти, навчально-

дослідних програм забезпечує програма TedQual, що є системою Всесвітньої 

туристичної організації для сертифікації закладів освіти, які здійснюють 

підготовку фахівців з туризму. Визнано, що на сьогодні Міжнародна стандартна 

класифікація освіти (МСКО) як частина міжнародної системи економічних і 

соціальних класифікацій ООН, є еталонною і слугує організації та 

впорядкуванню освітніх програм, відповідних кваліфікацій за рівнями й 

галузями освіти, а також є результатом узгодження 195 країнами-членами 

ЮНЕСКО. В освітній системі України вона не застосовується, проте її 

впровадження вбачається стратегічним інноваційним заходом, який надасть 

можливість більш чітко організувати освітню діяльність, та послугує базисом 

для інтеграції у світовий науково-освітній простір. 

В роботі констатовано, що здійснення порівняльного аналізу професійної 

підготовки фахівців туристичного напряму України й зарубіжжя є складним і 

проблематичним, внаслідок різних нормативно-правових основ. 

Узагальнення вивчення досвіду туристичної освіти Європейських країн 

підтвердило, що вона враховує специфіку професійної діяльності, завдання 

вищої освіти, вимоги суспільства щодо якості кваліфікації фахівців.  

З’ясовано, що однією з найкращих туристичне співтовариство вважає 

швейцарську систему, якій притаманні такі ознаки, як: мотивація й розвиток 

взаємозамінних, адаптованих до умов професійної праці, умінь та навичок; 

формування відкритості, енергійності, дипломатичності, заповзятливості, 

полікультурності, здатності цінувати традиції, культуру, мистецтво різних 

народів; обов’язкове двомовне викладання фахових і спеціалізованих 

дисциплін; збалансованість академічних знань та практики завдяки 

закордонному стажуванню, інтегрованому в навчальний процес; запровадження 

професійного модулю навчання. 
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Аналіз туристичної освіти країн Америки довів її престижність, 

перспективність і визнання світовим туристичним співтовариством. Відмінною 

рисою є високий рівень децентралізації та полікультурності. Отримані 

кваліфікація, знання, уміння, навички з туризму сприяють кар’єрі випускників 

протягом життя в туристичній індустрії світу. Американська туристична освіта 

спрямована саме на практичну складову навчання, до академічних програм 

включено практику на туристичних підприємствах, що надає можливість 

студентам отримати досвід роботи та рекомендації для подальшого 

працевлаштування. 

Визначено, що туристична освіта країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону спрямована на: постійне підвищення якості навчання шляхом 

вдосконалення змісту, оновлення навчальних програм, залучення до освітнього 

процесу й викладання дисциплін світових лідерів; міжнародне визнання 

навчальних програм; створення міжнародних центрів, спільних наукових 

досліджень з туризму; взаємний обмін студентами для навчання й практики 

завдяки міжнародній освітній взаємопраці з провідними університетами Азії, 

Європи, Америки; міцний взаємозв’язок з роботодавцями з метою надання 

можливості випускникам для працевлаштування і кар’єри, забезпечення потреб 

суспільства у висококваліфікованих фахівцях; створення в структурі 

навчальних закладів діючих готелів, завдяки чому студенти отримують 

професійні навички в справжньому туристичному середовищі. 

Отже, в роботі підкреслено, що вдосконалення вітчизняної підготовки 

фахівців відповідно до міжнародної практики, має здійснюватися в таких 

напрямах, як: оновлення змісту освіти відповідно до соціальних потреб; 

активізація науково-дослідної роботи студентів; реалізація проектів з розвитку 

туризму; накопичення академічних результатів; вдосконалення ступеневої, 

безперервної освіти; посилення практико-орієнтованої складової, зв’язків і 

партнерства з роботодавцями, залучення їх до освітньо-виховного процесу, 

розробки новітнього навчально-методичного забезпечення. 
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Результати вивчення зарубіжного досвіду вищої туристичної освіти 

створили основу для обґрунтування й розроблення концепції та моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти України. 

 

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані авторкою в 

наукових працях [32; 48; 49; 68; 392], висвітлені у доповідях на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях, тези яких надруковані. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА  

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

В розділі науково обґрунтовано концептуальні основи професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти 

відповідно до сталого розвитку туризму, вимог освіти, сучасного туристичного 

ринку; обґрунтовано й з’ясовано методологічну основу дослідження (на 

філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому та технологічному 

рівнях); розроблено концепцію та модель професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти; визначено критерії 

ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в 

закладах вищої освіти. 

 

 

3.1. Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

Нині ми стоїмо на порозі нової ери синтезу в усіх галузях знань – від 

точних наук до соціології, психології та економіки, особливо економіки – ми, 

ймовірно, побачимо повернення до великомасштабного мислення, до 

узагальнюючої теорії, до складання частин знову в єдине ціле, тому що стає 

ясно, що наше прагнення розглядати висмикнуті з контексту кількісні деталі 

при все більш і більш точному дослідженні все більш і більш дрібних проблем 

призводить до того, що ми дізнаємося все більше і більше про все менше й 

менше (Е. Тоффлер) [485, с. 216]. Професійна туристична освіта як частка 

загального вітчизняного й світового туристичного об’єднання, що швидко 

розвивається й поширюється, зумовлює окреслення та вирішення завдань 

якісного забезпечення підготовки фахівців з туризмознавства відповідно до 
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вимог туристичної індустрії та освіти України й всесвіту, дослідження 

теоретичних і методичних засад цієї підготовки; актуалізує потребу в нових 

методологічних підходах щодо організації ефективності процесу навчання 

означених фахівців, обґрунтування концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах, що слугує базисом 

для визначення понять, принципів і методів роботи. 

Стрімкий розвиток туризму, його поширення, набуття ролі потужної 

основи для міжкультурного діалогу, соціальної інтеграції, миру, 

взаєморозуміння, сталого розвитку суспільства, знайшли своє відображення в 

проголошенні Генеральною Асамблеєю ООН 2017 р. – міжнародним роком 

сталого розвитку туризму, включення його до 17 цілей сталого розвитку на 

період до 2030 р. [585]. Це вимагає розроблення стратегій розвитку туризму, 

зокрема, в Україні як учасниці діяльності ООН. Тому, концептуальною 

основою професійної підготовки фахівців з туризмознавства, є відповідність 

світовій стратегії розвитку туризму, вимогам освіти, потребам туристичного 

ринку, спрямування на формування особливості фахівця зі світоглядним, 

інноваційним, полікультурним науковим мисленням, здатного до сприяння 

сталому розвитку туризму. 

Зазначимо, що поняття «концепція» визначається як (з лат. conceptio – 

розуміння) задум (художника, поета, вченого); система поглядів, спосіб 

розгляду явищ; сприйняття, спосіб розуміння [455]. Тож, концепція 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства є особистим 

розумінням суті, змісту, мети, особливостей цієї підготовки.  

Джерелом для визначення концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства слугували: 

- соціальне замовлення, що зумовлено нормативно-правовою базою 

України, вимогами роботодавців туристичної індустрії, індивідуальними 

потребами студента; 

- вітчизняний та закордонний теоретичний і практичний досвід 

підготовки фахівців туристичного напряму; 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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- визначення в класифікаторі професій таких професій, як: молодший 

науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство), науковий 

співробітник (туризмологія, екскурсознавство), науковий співробітник-

консультант (туризмологія, екскурсознавство), туризмознавець; 

- вимоги щодо підвищення ефективності та якості професійної 

підготовки фахівців туристичного напряму відповідно до світової економічної, 

освітньо-наукової, туристичної інтеграції; освітнього досвіду та тенденцій, 

зорієнтованих на практико-орієнтований зміст навчання, науково-дослідну 

діяльність студентів, впровадження сучасних педагогічних технологій, 

заснованих на новітньому, інноваційному, інформаційно-комунікаційному 

підґрунті. 

Першочерговим під час обґрунтування концепції професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти вбачалося 

дослідження її законодавчого і наукового базису. Одним із таких опорних 

документів слугував Закон «Про Вищу освіту», яким встановлено принципи 

державної політики у сфері вищої освіти: 

- сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти 

протягом життя;  

- доступності вищої освіти; 

- міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейській простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень 

та прогресивних традицій національної вищої школи; 

- наступності процесу здобуття вищої освіти; 

- державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою для 

пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної 

діяльності; 

- державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності університетів; 
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- сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої 

освіти; 

- відкритості формування структури й обсягу освітньої та професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою [390, Ст. 3]. 

Шляхи формування й реалізації зазначеної політики, що полягають у: 

- гармонійній взаємодії національних систем освіти, науки, бізнесу та 

держави з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 

держави; 

- збереженні й розвиткові системи вищої освіти та підвищення якості 

вищої освіти; 

- розширенні можливостей для здобуття вищої освіти та освіти протягом 

життя; 

- створенні й забезпеченні рівних умов доступу до вищої освіти, у тому 

числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним 

навчально-реабілітаційним супроводом та створення для них вільного доступу 

до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоровʼя; 

- розвитку автономії закладів вищої освіти та академічної свободи 

учасників освітнього процесу; 

- визначення збалансованої структури та обсягу підготовки фахівців з 

вищою освітою з урахуванням потреб особи, інтересів держави, роботодавців; 

- забезпечення розвитку наукової, науково-технічної, інноваційної 

діяльності закладів вищої освіти та їх інтеграції з виробництвом; 

- належної державної підтримки підготовки фахівців з числа осіб з 

особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного доступу 

до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-

реабілітаційного супроводу; 

- створення умов для реалізації випускниками закладів вищої освіти 

права на працю, забезпечення гарантії рівних можливостей щодо вибору місця 

роботи, виду трудової діяльності на підприємствах, в установах та організаціях 
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усіх форм власності з урахуванням здобутої вищої освіти й відповідно до 

суспільних потреб; 

- запровадження механізмів стимулювання підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності до надання першого робочого місця 

випускникам закладів вищої освіти [390, Ст. 3]. 

Важливим для нашого дослідження вбачався також розгляд напрямів 

проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 р.р., а саме: 

доведення структури освіти відповідно до потреб сучасної економіки та 

інтеграції України в європейський економічний та культурний простір; 

розроблення та запровадження нових стандартів вищої освіти на 

компетентнісній основі з урахуванням модельних стандартів євробакалаврів та 

євромагістрів; поступова відмова від стандартів вищої освіти; поетапне 

запровадження участі іноземних викладачів у навчальному процесі українських 

університетів (15% до 2017 р., 30% до 2020 р.); опанування вітчизняними 

викладачами новітніми інтерактивними, індивідуалізованими, командними та 

проектними навчальними технологіями; побудова до 2020 р. академічного 

середовища з системою формалізованих та неформалізованих цінностей та 

культури, орієнтованих на якісно інший професійний етос у вищій школі [401], 

що вкрай важливо враховувати для підвищення ефективності професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти.  

Зазначимо, що на регіональному рівні законодавчим базисом 

обґрунтування концепції професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства слугувала стратегія розвитку Запорізької області на період до 

2020 р., якою визнано, що на сьогодні механізми управління розвитком регіону 

потребують удосконалення, запровадження ефективного механізму координації 

дій щодо забезпечення населення регіону якісними послугами, що 

відповідатимуть європейським стандартам; актуальною проблемою є 

формування готовності молоді та студентів до адаптації в умовах соціально-

економічного життя, що швидко змінюється; встановлено завдання щодо 

створення умов для самореалізації найбільш активної частини молоді: 
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вдосконалення системи підготовки до умов регіонального ринку праці, 

розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді, доступність до 

якісної освіти протягом життя як основи життєвого успіху особистості [474]. 

Під час обґрунтування концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти ми враховували, що вона 

має базуватись на методологічній, теоретичній та технологічній основі 

визначення й відбору змісту й технології реалізації освітнього процесу 

підготовки означених фахівців. 

В руслі окресленого, спираючись на позиції пана Е.Г. Юдіна [530] 

стосовно структури методологічного знання, нами визначено, що зміст 

методології професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вищих навчальних закладах складають такі рівні, як: філософський, 

загальнонауковий, конкретно-науковий, технологічний, що зумовлюють 

існування й дієвість кожного, розглядаються в системі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у взаємозв’язку та взаємозалежності. 

Вибір філософського рівня зумовлений тим, що він об’єднує в собі 

загальні принципи пізнання з категоріальним апаратом науки в цілому, що 

уможливлює дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства з точки зору загальнонаукового, світоглядного розуміння, 

системи загальних теоретичних поглядів на всесвіт, місця людини в ньому, 

з’ясування різних форм її ставлення до світу, що розглядається в 

пізнавальному, практичному й ціннісному аспектах.  

Теоретичну основу зазначеного рівня складають положення та ідеї щодо 

єдності свідомості й діяльності, теорії та практики, безперервності зміни і 

розвитку явищ буття (Г. Гегель [105], В.А. Канке [193], І. Кант [194], 

О.М. Леонтьєв [263] та ін.). Поділяючи думку пані вченої В.І. Штанько, яка, 

характеризуючи питання філософії та методології науки, [527, c. 92-93], 

розкриває значення філософського фундування науки, зазначимо, що 

філософське обґрунтування концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти, спрямовано на 
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забезпечення: поєднання нового наукового знання щодо професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства з його світоглядним 

розумінням, залучаючи до загального соціокультурного та наукового 

контексту; аналізу й синтезу існуючих знань з теоретичних основ цієї 

підготовки; появу евристики завдяки участі в обґрунтуванні нової концепції.  

Очікувалося, що філософський базис, який визначається ідеями й 

принципами, що містяться в концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства, надасть можливість отримати загальні орієнтири 

для нового пізнання й відкриття нових знань, обґрунтувати взаємозв’язки її 

теоретичної та практичної методології, окреслить основу для осмислення 

теоретико-методологічних основ дослідження. 

Теоретичним базисом для обґрунтування методології професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства на загальнонауковому рівні 

слугували праці щодо методології освіти (К.О. Абульханова-Славська [1], 

Б.С. Гершунський [434], В.В. Краєвський [447], М.М. Скаткін [472], 

В.Д. Шадріков [480] та ін.), а також дослідження науковців І.В. Блауберга [81], 

В.О. Лекторського [262], В.С. Швирєва [522], Е.Г. Юдіна [81; 530] та ін., в яких 

наголошується, що методологічне значення підходів позначається на певному 

світоглядному погляді автора дослідження, на сукупності принципів, що 

скеровують роботу на досягнення визначеної мети, можливість відбору 

стратегії щодо вирішення завдань обраної проблеми роботи.  

З огляду на зазначене, вбачалось, що завдяки обґрунтуванню 

методологічної основи на загальнонауковому рівні можливо забезпечити:  

- адекватне визначення наукової проблеми відповідно до сучасної 

парадигми наукових знань, тенденцій розвитку суспільства й освіти, запитів та 

вимог туристичної індустрії країни і світу;  

- визначення й обґрунтування взаємозв’язку теоретичної та практичної 

методологічних основ концепції професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; 
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- ефективність та якість дослідження професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у педагогічній теорії та практиці;  

- визначення засобів і методів щодо вирішення встановлених завдань 

дослідження; 

- обґрунтування та розроблення концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах, 

ефективність її реалізації у вищих навчальних закладах. 

З огляду на зазначене, враховуючи думку В.О.Сластьоніна [454], що 

загальнонаукова методологія може бути представлена системним підходом, що 

відображає загальний зв’язок і взаємообумовленість явищ і процесів 

навколишньої дійсності та орієнтує дослідника і практика на необхідність 

підходити до явищ життя як до систем, що мають певну будову і свої закони 

функціонування [454, с. 83].  

Системний підхід щодо досліджуваної професійної підготовки 

забезпечив: визначення науково-дослідної основи професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти; окреслення 

актуальності й встановлення проблеми; комплексне вивчення педагогічних 

явищ, пов’язаних із цим процесом, зокрема, формування готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності.  

Теоретичним базисом для застосування системного підходу в роботі 

слугували праці вчених щодо його вивчення й доцільності використання на 

практиці [306; 366; 373; 485]. Так, вперше питання про доцільність 

використання системно-структурного аналізу проблеми навчання й виховання 

виникло на початку 1970-х р.р. з працею Ф.Ф. Корольова «Системний підхід і 

можливості його застосування в педагогічних дослідженнях», згодом приклади 

системного підходу до аналізу педагогічних явищ спостерігаються в роботах 

інших науковців. На основі опрацювань учений Т.Т. Галієв отримав і перевірив 

на практиці формулу системного підходу щодо досягнення встановлених цілей 

(інтенсифікація навчального процесу): від встановленої мети (Ц) до 

проектування моделі системи (С) (як засіб досягнення цілей), від даної системи 
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до розробки цільових програм (ЦП), від реалізації спроектованої системи та 

цільових програм Ре (С + ЦП) до досягнення встановленої мети (ДЦ); формула 

має вигляд: Ц → З → ЦП → Ре (С + ЦП) = ДЦ [306]. Зміст підходу, на думку 

вчених А.В. Петровського [366], К.К. Платонова [373], які зробили значний 

внесок у розвиток проблеми особистості на основі системно-структурного 

підходу, полягає в тому, що особистість розглядається не як сукупність 

окремих психічних процесів, а її діяльність − не як сукупність окремих дій і 

операцій, а як цілісне утворення, що вміщує багато характеристик і елементів, 

об’єднаних певними зв’язками.  

Використання системного підходу під час вивчення туризму як науки 

надало можливість в нашому дослідженні: з’ясувати, що на сьогодні 

актуальною проблемою світової сучасності є дослідження предмету туризму, 

визначення його теоретико-методологічних основ, наукового обґрунтування, 

висвітлення нагальних проблем організації туристичної діяльності, 

прогнозування перспектив сталого розвитку туризму, створення основ для 

вирішення складних питань цієї галузі, оскільки вона працює в умовах усе 

більш інформаційного, технологічного, глобалізованого всесвіту; розкрити 

теоретико-методологічні основи туристичної науки, систематизувати 

визначення поняття туризму; встановити, що туризмознавство є наукою, що 

комплексно вивчає туризм з метою прогнозування та забезпечення його сталого 

розвитку, і виконує функції: світоглядну, культурологічну, виховну, екологічну, 

політичну, економічну. 

Застосування системного підходу в процесі дослідження професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

надало можливість: розглядати цю підготовку як цілісну, відкриту, мобільну, 

інтеграційну, багаторівневу, безперервну педагогічну систему; визначити 

взаємозв’язки і взаємозалежності складових елементів навчального процесу, їх 

систематизацію, структурування, оптимізацію, організацію та керування; 

зв’язки з іншими структурами й системами суспільства та індустрією туризму. 

На основі системного підходу, як методологічного механізму, визначено 
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організаційно-методичні умови ефективної реалізації концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої 

освіти, встановлено зв’язки між елементами моделі й об’єднано їх єдиним 

концептуальним задумом, сформульовано методи дослідження.  

Завдяки системному підходу з’ясовано наукове підґрунтя професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, розкрито особливості цієї 

підготовки, що полягають у: відборі й проектуванні змісту і структуруванні 

навчального матеріалу з урахуванням практико-орієнтованого напряму та 

науково-дослідної роботи студентів, злагодженого поєднання традиційних і 

комп’ютерно орієнтованих методів, форм і засобів навчання, індивідуального 

підходу в різних циклах дисциплін; впровадженні інноваційної педагогічної 

технології як системного організаційно-методичного інструментарію 

педагогічного процесу, що визначає набір і компонування форм, методів, 

засобів, заходів, навчально-методичних матеріалів; розробленні освітньо-

інформаційного середовища, спрямованого на посилення взаємозв’язку 

«освітнє середовище↔студент↔професійне середовище» з огляду на 

вітчизняні особливості, світові тенденції та вимоги туристичної індустрії й 

освіти. 

На основі системного підходу, враховуючи формулювання професійної 

підготовки як: системи організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує 

формування в особистості професійної спрямованості знань, навичок, умінь та 

професійної готовності до такої діяльності; здійснюється в рамках навчання в 

педагогічних вузах, університетах і на факультетах підвищення кваліфікації, 

важливим компонентом якої є педагогічна практика [327, с. 230]; системи 

професійного навчання, що має за мету швидке придбання навчальних навичок, 

необхідних для виконання певної роботи, групи робіт [79, с. 223]; спираючись 

на визначення в Законі України про освіту, що результати навчання – знання, 

уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, 

набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 
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завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів [396], 

професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства розглядається в 

дослідженні як цілісна, відкрита, інтегративна, багаторівнева, мобільна, 

адекватна соціальним і освітнім вимогам, запитам вітчизняного й світового 

туристичних ринків, індивідуальним потребам студентів, система 

організаційно-методичних заходів та умов, що забезпечує ефективне 

формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності. Результатом професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах є готовність майбутнього 

фахівця з туризмознавства до професійної діяльності. 

Зазначимо, що системній підхід в нашому дослідженні об’єднує й 

інтегрує всі інші підходи в єдиний комплексний методологічний задум.  

Узагальнюючи окреслене щодо змісту загальнонаукового рівня, 

заснованому на системному підході, беручи за підґрунтя основоположні 

дидактичні принципи навчання Я.А. Коменського [221], в дослідженні за 

доцільні визначено такі загальнодидактичні принципи: гуманізму, 

природозгідності, свідомості й активності, наочності, поступовості та 

систематичності знань, міцності оволодіння знаннями, уміннями і навичками.  

Третій, конкретно-науковий рівень визначається конкретно-науковою 

методологією, що є сукупністю спеціальних принципів і методів, доцільних для 

використання саме у професійній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах. Обґрунтуванню змісту 

означеного рівня слугували принципи, висловлені в Гаазькій декларації з 

міжнародного туризму [103; 577, пр. IV], а саме:  

1.Якість туризму як міжособистісної діяльності залежить від якості 

послуг, що надаються, тому освіта і навчання фахівців в галузі туризму та 

підготовка нових осіб, які освоюють цю професію, є вкрай важливими для 

туристичної індустрії та розвитку туризму. 

2.В звʼязку із цим, має бути вжито ефективних заходів щодо: 
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- підготовки окремих осіб для подорожей і туризму, зокрема шляхом 

включення туризму в навчальні плани закладів вищої освіти; 

- підвищення престижу туристичних професій та заохочення в першу 

чергу молоді до вибору кар’єри в галузі туризму; 

- створення мережі навчальних закладів, здатних надавати не тільки 

навчання, а й освіту в галузі туризму на основі стандартизованого на 

міжнародному рівні навчального плану, який також полегшив би взаємне 

визнання дипломів та обмін туристичним персоналом; 

- сприяння, відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО в цій галузі, 

навчанню викладачів, постійному процесу освіти й проведенню курсів 

підвищення кваліфікації для всього туристичного персоналу та викладачів; 

- визнання важливої ролі засобів масової інформації в розвитку туризму 

[103; 577, принцип IV].  

Також, в межах з’ясування конкретно-наукової методології професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах, 

важливим вбачаємо міркування Л.В. Сакун [429], що в сучасних умовах 

державного розвитку України особистісно-орієнтований і гуманістичний підхід 

до особистості повинен наповнюватися формуванням такої якості особистості, 

як громадянськість, єдність світоглядних, професійних, моральних принципів і 

принципів особистої поведінки. Громадянськість особистості є першочерговою 

умовою єдності матеріального (або науково-технічного), морального і 

соціального прогресу в розвитку молодої держави. Особливо важливим, за 

визначенням пані вченої, є виховання громадянськості у фахівців в сфері 

туризму, оскільки вони безпосередньо спілкуються з представниками інших 

країн і народів й мають виявляти свою громадянську позицію на своєму 

робочому місці [429]. Щодо основного дидактичного принципу у професійній 

туристичній освіті, слушною є думка О.І. Зоріна, який вважає, що цей принцип 

полягає у: опануванні досвідом: ефективної практичної діяльності; 

пізнавальним (методами й результатами оволодіння туристичними 

кваліфікаціями, спеціалізаціями та спеціальностями); корпоративної 
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туристичної взаємодії в процесі розвитку цілей туризму; морально-етичним 

досвідом туристичної діяльності, що позначається на культурно-історичній 

спадщині та самобутності; духовно-культурним досвідом з туризму [177, с. 3].  

Відповідно особливостей нашої роботи ми враховували, що практична 

значущість туризмознавства, призначеного для всебічного вивчення розвитку 

туристичної індустрії, позначається на виконанні таких функцій, як: 

світоглядна, культурологічна, виховна, екологічна, політична, економічна 

(розділ 1, параграф 1.1 цієї роботи). З огляду на це, визначено, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства виконує соціальну, 

культурологічну, особистісну, гуманітарну та політичну функції:  

- соціальна – характеризується формуванням готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до організації раціонального використання вільного 

часу людей, розвитку соціально-економічної інфраструктури, міжнародного 

взаємозв’язку та співробітництва; 

- культурологічна – позначається на формуванні гармонійно розвиненої, 

полікультурної особистості майбутнього фахівця з туризмознавства з цілісним 

науковим світоглядом щодо світової, міжнародної ролі туризму в культурному 

об’єднанні та співдружності всього людства; 

- особистісна – полягає в духовному, інтелектуальному, 

психологічному, професійному розвитку, формуванні у свідомості особистості 

майбутніх фахівців з туризмознавства певних ідеалів, зразків поведінки, стилю 

життя;  

- гуманітарна – відзначається формуванням в процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства здатностей щодо 

вдосконалення їх особистості, розвитку їх творчого потенціалу, обізнаності, 

поширення виднокраю знань;  

- політична функція полягає в тому, що в процесі професійної 

підготовки майбутні фахівці з туризмознавства усвідомлюють, що їх майбутня 

професійна діяльність в туристичній галузі є важливим і дієвим засобом 

збереження миру та взаєморозуміння світового суспільства.  
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З огляду на зазначене, зважаючи на специфіку туристичної освіти, 

тенденції світового суспільства щодо підготовки фахівців з туризму, 

ґрунтуючись на позиції В.О. Сластьоніна [454], який вважає, що конкретно-

наукова методологія теорії та практики педагогіки розкривається через 

специфічні, відносно самостійні підходи (цілісний, особистісний, діяльнісний, 

полісуб’єктний, культурологічний, етнопедагогічний, антропологічний), які 

представляють її методологічні принципи, визначено комплекс підходів, що 

відображають конкретно-методологічний рівень методології професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах: особистісного, діяльнісного, компетентнісного, культурологічного, 

логістичного, інноваційного.  

Використання особистісного підходу як інструментарію дослідження 

становлення й розвитку індивідуальних особливостей майбутніх фахівців з 

туризмознавства, їх особистого досвіду з урахуванням потреб, мотивів, 

здібностей, активності, ерудованості, науково-дослідних схильностей, творчих 

здатностей, індивідуально-психологічних властивостей, надало можливість 

створити умови для повноцінного, гармонійного формування у студентів в 

процесі професійної підготовки: умінь відбору, оцінки, систематизації 

інформації, планування діяльності, встановлення мети; якостей критичного 

мислення; рефлексивності, самооцінки, самоаналізу результатів і досягнень, 

визначення помилок та умінь їх виправляти; мотивації до досягнення успіхів у 

навчанні та професійній діяльності; відповідальності, самостійності; прагнення 

до самореалізації, творчості. Завдяки особистісному підходу процес навчання 

майбутніх фахівців з туризмознавства спрямовувався на вмотивоване, 

усвідомлене оволодіння студентами системою знань, умінь, навичок, особистих 

якостей щодо майбутньої професійної діяльності з туризму. 

Під час обрання діяльнісного підходу ми враховували значення принципу 

діяльності у професійній туристичній освіті [177, с. 14-15], а також те, що 

основна особливість цього підходу полягає в діяльності тих, хто навчається; 
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викладач лише скеровує цю діяльність і підводить підсумок, надаючи точне 

формулювання встановленим алгоритмам дії [202]. 

Застосування діяльнісного підходу в роботі надало можливість розглядати 

професійну підготовку майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих 

навчальних закладах як складний, багатоплановий, процесуально-

технологічний процес; вибудувати навчально-виховний зміст на основі 

практико-орієнтованої та науково-дослідної організації й управління діяльністю 

студентів; розробити та впровадити освітньо-інформаційне середовище, 

обґрунтовуючи його доцільність, матеріально-технічне забезпечення, 

необхідність і можливість взаємозв’язку «освітнє 

середовище↔студент↔професійне середовище», з огляду на вимоги 

роботодавців, вітчизняні й світові тенденції, запити туристичної індустрії й 

освіти.  

На основі діяльнісного підходу в освітньому процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти 

здійснювалась практична реалізація концептуальної моделі, організаційно-

методичних умов та інноваційної педагогічної технології як організаційно-

методичного інструментарію педагогічного процесу.  

Завдяки застосуванню діяльнісного підходу отримані майбутніми 

фахівцями з туризмознавства в процесі їх професійної підготовки знання, 

уміння, навички набули особистої значимості й цінності, оскільки 

передбачається, що їх ґрунтовне оволодіння має позначитися на ефективному 

застосуванні у професійній діяльності, творчій та професійній реалізації в 

індустрії туризму, кар’єрі протягом життя.  

Використання компетентнісного підходу в дослідженні здійснювалось з 

урахуванням того, що стратегічними напрямами державної політики в галузі 

освіти обрано модернізацію структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу (Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 р.) [394]. В межах компетентнісного підходу 

навчально-виховна діяльність майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах 
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вищої освіти отримала науково-дослідне й практико-орієнтоване значення, 

стала предметом засвоєння знань та умінь студентів; результат навчально-

виховної діяльності позначився на розвиткові їх компетенцій та формуванні 

готовності до професійної діяльності, підвищив конкурентоспроможність 

фахівців, розширив можливості їх працевлаштування в туристичній галузі, 

викликаючи зацікавленість роботодавців з туризму у висококваліфікованих 

фахівцях.  

Застосування компетентнісного підходу надало можливість визначити: 

компетентності майбутнього фахівця з туризмознавства (загальні та предметно-

спеціальні (фахові)); ключові компетенції (соціальна, організаційно-

управлінська, інформаційно-проектна, науково-дослідна); структуру готовності 

майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності 

(мотиваційний, когнітивний, особистісно-творчий, інформаційно-

технологічний, діяльнісно-операційний компоненти) та критерії ефективності 

(мотиваційно-ціннісний, системно-пізнавальний, діяльнісно-інформаційний, 

практично-професійний, індивідуально-креативний). 

Щодо культурологічного підходу, його імплементація в освітньо-

виховному процесі майбутніх фахівців з туризмознавства надала можливість 

повністю змінити уявлення про спрямування процесу навчання лише на 

пізнавальні цінності, значно розширила культурний базис освітнього процесу: 

студенти набули здатності до культурного розвитку й саморозвитку, викладачі 

отримали роль посередника між студентами й культурним простором, з 

підтримкою їх у самовизначенні та формуванні системи культурних цінностей; 

вищий навчальний заклад одержав значення єдиного культурно-освітнього 

простору, що відтворює культурні зразки, традиції, здійснює сталий розвиток 

культури українського суспільства. Завдяки застосуванню культурологічного 

підходу майбутні фахівці з туризмознавства отримали роль носіїв національної 

та професійної культури, а система професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства у вищих навчальних закладах набула культурного процесу, 

формування якого зумовлено інформаційно-комунікативною взаємодією всіх 
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учасників освітньо-виховного процесу (викладачів, фахівців з туризму, 

студентів) з метою досягнення культурного розвитку особистості майбутнього 

фахівця з туризмознавства та суспільства в цілому. 

Логістичний підхід обрано в роботі з урахуванням того, що логістика 

аналізує будь-яку систему, в тому числі й систему професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти, в усій її 

складності та різноманітті, в той час, як дослідження розвитку й 

функціонування великих систем вимагає лише системного підходу. Під час 

застосування цього підходу в нашій роботі, ми враховували, що він є 

системним підходом щодо дослідження соціально-економічних, людських, 

матеріальних систем, при цьому кожен стан досліджуваного об’єкта та їх 

сукупність можливо розглядати у взаємозвʼязку, наступності й розвиткові, при 

переході до якісно нового стану. Складні об’єкти при цьому досліджуються як 

ієрархічно побудована єдність відкритих систем, з урахуванням їх впливу на 

суміжні елементи й зв’язки.  

Метод логістики в педагогіці націлений на проектування відкритого 

освітнього середовища і забезпечення користувачів професійно досвідченою й 

достовірною інформацією про стан освітньої системи та її підсистем 

(федеральної, регіональної, муніципальної, освітньої, індивідуальної) [152]. 

Тож, ми передбачали, що в нашій роботі інформація про стан обʼєктів навчання 

має об’єднуватися в загальну інформаційно-аналітичну й моніторингову 

систему; при цьому досягнення необхідного результату управління навчально-

виховним процесом передбачало планування й проектування логістичного 

освітньо-інформаційного середовища як адаптивної системи зі зворотним 

звʼязком, що виконує функції інформаційно-комунікаційної підтримки 

учасників процесу професійної підготовки (студентів, викладачів, адміністрації 

університету, роботодавців ‒ фахівців з туризму). 

Застосування логістичного підходу надало можливість обґрунтувати, 

визначити зміст освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства як складової системи означеної 
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підготовки, з’ясувати комплекс його інформаційних й організаційних зв’язків, 

елементів, обʼєктів, засобів; визначити методико-змістові, матеріально-технічні, 

комунікативні, інформаційні умови та їх важливість для інтеграції 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі; 

охарактеризувати взаємозвʼязки «освітнє середовище↔студент↔професійне 

середовище» та умови для їх встановлення й поширення; висвітлити способи 

залучення роботодавців до освітньо-виховного процесу: планування, 

організації, сумісної роботи, спільних проектів; налагодити основи для 

працевлаштування фахівців з туризмознавства; розробити діагностичний 

інструментарій з метою отримання достовірної інформації про хід формування 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності: 

обрати стандартизовані та розробити авторські методики, побудувати алгоритм 

та реалізувати авторську програму «Система оцінювання рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (TOUR 

TEST)». 

Вибір інноваційного підходу в дослідженні зумовлений тим, що 

поєднання інтенсивного та екстенсивного шляхів розвитку педагогічних систем 

надає можливість здійснювати інтегровані інновації, що будуються на 

різнопланових, різнорівневих педагогічних підсистемах та їх компонентах 

[512]. Тож, застосування інноваційного підходу, підкріплення елементів 

педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства новітніми технологіями, позначилось на підвищенні її 

загальної ефективності, успішності навчання та виховання студентів; надало 

можливість розробити концепцію, інноваційну педагогічну технологію, 

освітньо-інформаційне середовище професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства та навчально-методичний комплекс, оновити зміст, 

вдосконалити управління педагогічним процесом, спроектувати й розробити 

концептуальну модель, визначити організаційно-методичні умови; підготувати 

діагностичний інструментарій щодо формування готовності майбутніх фахівців 

з туризмознавства до професійної діяльності.  
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Зазначені підходи в сукупності взаємодіють та взаємодоповнюють один 

одного, задля повноцінного їх використання в межах визначеної концепції, 

складають її методологічну основу на конкретно-науковому рівні та служать 

для визначення спеціальних принципів, на яких ґрунтується професійна 

підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах: 

громадянськості, комунікативності, міждисциплінарності, багаторівневості, 

безперервності, атрактивності, полікультурності, соціальної актуальності, 

економічної доцільності, соціоморфності.  

Підґрунтям для визначення технологічного рівня методології професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

слугувало розуміння пана Е.Г. Юдіна [530] який вважає, що основу цього рівня 

складають методика й техніка дослідження, тобто набір процедур, які 

забезпечують надходження достовірного емпіричного матеріалу та його 

первинну обробку. В нашій роботі – це: система методів дослідження 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; технологія 

реалізації організаційно-методичних засад і умов формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; методи 

дослідження й оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх фахівців 

з туризмознавства до професійної діяльності. 

Отже, узагальнюючи наведене, відзначимо, що концепція професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства базується на розумінні цієї 

підготовки як цілісної, відкритої, інтегративної, багаторівневої, мобільної 

системи, що відповідає соціальним і освітнім вимогам, запитам ринку 

туристичних послуг, поліфункціональності туризму, індивідуальним потребам 

студентів та складається з теоретико-методологічної, структурно-змістової, 

реалізаційно-технологічної, критеріально-аналітичної складових, міцний 

зв’язок та дієвість яких забезпечено методологічною основою: на 

філософському рівні – принципи філософії щодо розвитку, самореалізації, 

самовдосконалення особистості; усвідомлення цінності досягнення 

професійних результатів у туризмі; на загальнонауковому – концептуальні 
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основи професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах 

інформаційного, технологічного, глобалізованого світу; принципи: гуманізму, 

природозгідності, свідомості й активності, наочності, поступовості та 

систематичності знань, міцності оволодіння знаннями, уміннями й навичками; 

системний підхід як головний, що інтегрує всі інші в єдиний комплексний 

методологічний задум; на конкретно-науковому – принципи: громадянськості, 

комунікативності, міждисциплінарності, багаторівневості, безперервності, 

атрактивності, полікультурності, соціальної актуальності, економічної 

доцільності, соціоморфності; особистісний, діяльнісний, компетентнісний, 

культурологічний, логістичний, інноваційний підходи; на технологічному – 

система методів дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; технологія реалізації організаційно-методичних засад і умов 

формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності; методи дослідження й оцінювання рівня сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності. 

Системний підхід в дослідженні є головним, що об’єднує, інтегрує всі 

інші в єдиний комплексний методологічний задум, надав можливість розглядати 

професійну підготовку у безперервності й ступеневості навчання, що 

забезпечило вибудовування цілісності фахової підготовки, єдності професійного 

й особистісного становлення фахівця.  

Особистісний підхід застосовувався під час аналізу стану і розвитку 

якостей фахівців, їх обізнаності, дослідних схильностей, творчих здатностей, 

прагнень до досягнень успіху, мотивації до навчання, що надало можливість 

скерувати, активізувати процес оволодіння знаннями, уміннями й навичками з 

організаційної, управлінської, сервісної, науково-дослідної роботи в туризмі 

адекватно їх індивідуальних потреб, створити умови для повноцінного, 

гармонійного становлення особистості фахівця, який прагне до успіху та 

безперервного навчання впродовж життя. Діяльнісний підхід використовувався 

для з’ясування професійних функцій фахівця з туризмознавства та змісту 

готовності до їх виконання; визначення структури готовності майбутнього 
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фахівця з туризмознавства до професійної діяльності, ефективних 

організаційно-методичних засад їх формування на основі безперервності 

навчання як базису для творчої професійної реалізації в індустрії туризму, 

кар’єри протягом життя.  

Компетентнісний підхід застосовано для оцінки динаміки зміни рівня 

готовності до професійної діяльності в ході її формування, надав можливість 

визначити відповідність між отриманими результатами оволодіння студентами 

системою професійних знань, умінь і навичок, та очікуваними, адекватно до 

соціального замовлення, специфіки професії, що є умовою конкурентоздатності 

на туристичному ринку праці.  

Культурологічний підхід використано для розроблення організаційно-

методичних засад, спрямованих на формування гармонійної, культурної 

особистості фахівця з цілісним науковим світоглядом адекватно міжнародного 

значення туризму в культурному об’єднанні й співдружності людства, завдяки 

чому студенти набули ролі носіїв національної, професійної культури; а система 

підготовки – культурного процесу.  

Логістичний підхід застосовувався для створення освітньо-

інформаційного середовища, встановлення зв’язків, умов інтеграції ІКТ в 

освітній процес, способів залучення роботодавців, налагодження взаємозв’язку 

«освітнє середовище↔студент↔професійне середовище», що забезпечило 

працевлаштування випускників та надало можливість для їх кар’єри протягом 

життя. Інноваційний підхід було імплементовано для реалізації організаційно-

методичних засад на основі інтеграції оновлених методів навчання з 

активізацією інноваційно-проектної діяльності, що забезпечило становлення 

інноваційного мислення студентів, здатності застосовувати новітні технології 

під час виконання професійно-спрямованих завдань.  

Значущість професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності позначається на таких її функціях, як: суспільна – 

розвиток туризму як соціально-економічної інфраструктури, міжнародного 

взаємозв’язку й співробітництва; культурологічна – розвиток гармонійної, 
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полікультурної особистості із цілісним науковим світоглядом щодо світової, 

міжнародної ролі туризму в культурному об’єднанні людства; особистісна – 

інтелектуальний, психологічний, професійний розвиток, становлення 

національної свідомості; гуманітарна – розвиток творчого потенціалу 

особистості, обізнаності, прагнення до самовдосконалення, поширення знань; 

політична – усвідомлення професії в туризмі як дієвого засобу збереження миру 

й взаєморозуміння суспільства.  

Провідна ідея полягає в побудові моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства, що відповідає соціальним й освітнім 

вимогам, запитам ринку туристичних послуг, поліфункціональності туризму, 

індивідуальним потребам студентів, враховує безперервність і ступеневість 

навчання та передбачає: 

– проектування й оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням 

вимог освіти, ринку праці, сталого розвитку туризму із залученням 

роботодавців (керівників туристичних підприємств, фахівців, які працюють у 

вітчизняній туристичній сфері) до планування, розробки освітніх програм, 

навчальних планів, програм підготовки, навчальних та навчально-методичних 

матеріалів, дисциплін; доцільне поєднання різних форм і методів навчання – 

активних, професійно спрямованих, з моделюванням та проектуванням 

реальної професійної ситуації, із залученням вітчизняних і зарубіжних фахівців 

з туризму; посилення практико-орієнтованої складової шляхом «занурення» 

студентів у реальне професійне середовище, виконання різних професійних 

завдань, науково-дослідної та проектної роботи під час проходження 

стажування й практики в туристичних підприємствах України та за кордоном; 

побудови дієвої на постійній основі інформаційно-комунікаційної системи 

«освітній простір↔студент↔професійний простір» з налагодженою системою 

взаємозв’язків та інтерактивної взаємодії студентів, викладачів, освітніх і 

туристичних закладів України й зарубіжжя; проектної, освітньої, наукової та 

професійної інтеграції; скерування й організація освітньо-виховної роботи 

студентів за участю викладачів, фахівців з туризму, організацій, громад у 
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проведенні позааудиторних заходів (тематичних, професійно спрямованих) 

різних рівнів; створення комплексу умов для активізації, мотивації та 

безперервної науково-дослідної діяльності студентів шляхом розробки й 

оновлення нормативного забезпечення підготовки аспірантів, проектування та 

реалізації науково-дослідних і науково-практичних заходів. 

Зазначені ідеї втілено в концептуальній моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти. 

 

 

3.2. Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

Базовими основами для розробки моделі слугували нормативно-

законодавчі документи, а саме: Національна доктрина розвитку освіти [312]; 

Про вищу освіту [390]; Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р. [394], який проголошує створення та забезпечення 

можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей як стратегічний 

напрям державної політики у сфері освіти; Про освіту [396]; а також Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні [397], в якому 

серед принципів соціального становлення та розвитку молоді, наголошено на 

необхідності врахування її потреб та співвіднесення їх реалізації з 

економічними можливостями держави.  

Теоретичним підґрунтям для розробки концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти слугували праці науковців, в яких висвітлено різні аспекти вивчення й 

розроблення моделей, а саме: моделі організаційних систем відкритої освіти 

(В.Ю. Биков) [78]; формування професійно-комунікативної компетенції у 

майбутніх менеджерів з туризму в процесі вивчення дисциплін за вибором на 

основі педагогічного проектування (О.О. Горбачов, К.С. Тарарієва) [117]; 

формування міжкультурної компетентності фахівців сервісу і туризму 
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(В.В. Лиханова) [266, с. 86]; моделі змісту природничо-наукової освіти 

бакалаврів і магістрів (П.В. Станкевич) [467]; моделі загальноосвітніх 

навчальних закладів (Б.А. Франкфурт) [503]; особливості моделювання 

професійної підготовки вчительських кадрів з позицій компетентнісного 

підходу (Ю.П. Шапран) [520] та ін. Слушною для проектування моделі в 

нашому дослідженні вбачалась думка пана П.В. Станкевича [467, с. 14], який 

наголошував на необхідності проектування такої структури й змісту рівнів 

системи вищої освіти, що надають можливість студентам конструювати 

індивідуальний освітній маршрут. 

Теоретичною основою обгрунтування доцільності розроблення 

авторської моделі слугували ідеї науковців, які в своїх працях висвітлювали 

питання теоретико-методичних основ процесу підготовки фахівців різних 

напрямів у вищих навчальних закладах: теоретичні й методичні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в 

умовах ступеневої освіти (А.В.Віндюк) [98]; теоретичні й методичні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання 

у вищих навчальних закладах (Р.П. Карпюк) [196]; теорія і практика підготовки 

фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристичної організації 

(Л.В. Кнодель) [211]; теоретичні та методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних 

закладах (А.П. Конох) [225]; теорія і практика формування професійної 

готовності майбутніх фахівців у галузі туризму до екологічного виховання 

учнів (Г.О. Сорокіна) [461]; теоретико-методологічні засади професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих 

навчальних закладах (Л.П. Сущенко) [477]; теоретико-методичні засади 

оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих 

навчальних закладах (О.В. Тимошенко) [480]; теоретичні та методичні засади 

підготовки фахівців для сфери туризму (В.К. Федорченко) [495] та ін.  

На основі теоретичного аналізу з’ясовано, що концептуальна модель – 

[abstract model] принципова основа економіко-математичної моделі, 
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призначеної для реалізації різними математичними та технічними засобами, й, 

тому, для безпосереднього вирішення завдання; попереднє, приблизне уявлення 

щодо дослідженого об’єкту або процесу, часто має вид схеми, в якій 

зафіксовано найбільш суттєві параметри та зв’язки між ними [268, c. 153]; 

евристична потужність моделювання визначається можливістю вивчення 

об’єктів, що приваблюють, від простого до складного, від невідомого до 

відомого [520]. Тож, враховуючи окреслене, зазначимо, що інтегративний 

характер методу моделювання надав можливість в ході розробки 

концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти об’єднати її теоретичну і практичну 

складові, всі елементи, структури та зв’язки.  

Основний задум розробленої концептуальної моделі полягає у 

відображенні спеціально побудованої організаційно-педагогічної системи, 

логіка якої передбачала доказ, що ефективність процесу формування готовності 

майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності і досягнення 

його якісного результату – готовності – мають забезпечити такі заходи:   

- проектування й оновлення змісту професійної підготовки з 

урахуванням вимог вищої освіти, ринку праці, сталого розвитку туризму із 

залученням роботодавців (керівників туристичних підприємств, фахівців, які 

працюють в галузі туризму в Україні) до планування, розробки освітніх 

програм, навчальних планів, програм підготовки, навчальних та навчально-

методичних матеріалів, дисциплін, що підвищить конкурентоздатність 

випускників, поширить можливості для їх майбутнього працевлаштування; 

- доцільне поєднання різних форм і методів навчання – активних, 

професійно спрямованих, з моделюванням й проектуванням реальної 

професійної ситуації, із залученням фахівців з туризму України і зарубіжжя, що 

надасть змогу сформувати стійкі мотиви до праці в туристичній галузі, 

усвідомлення значущості туризму й цінності своєї професії, готовність 

здійснювати різні види професійних робіт, прогнозувати перспективи, прагнути 

до постійного професійного розвитку; 
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- посилення практико-орієнтованої складової шляхом «занурення» 

студентів у реальне професійне середовище, виконання різних професійних 

завдань, науково-дослідної та проектної роботи під час проходження 

стажування й практики в туристичних підприємствах України та зарубіжжя, що 

забезпечить сформованість готовності до виконання організаційної, 

управлінської, сервісної, проектної, науково-дослідної роботи в туризмі, 

накопичення матеріалів (звітів, сертифікатів, дослідних результатів) для 

гарантованого працевлаштування, успішної кар’єри в туристичній галузі будь-

якої країни світу; 

- побудови дієвої на постійній основі інформаційно-комунікаційної 

системи «освітній простір↔студент↔професійний простір», з налагодженою 

системою міцних взаємозв’язків та інтерактивної взаємодії студентів, 

викладачів, освітніх і туристичних закладів України й зарубіжжя; проектної, 

освітньої, наукової та професійної інтеграції, що надасть можливість 

впровадження студентських проектів у практику туристичних підприємств, 

продовження освіти в іншій країні, успішного працевлаштування; 

- скерування й організація освітньо-виховної роботи студентів за участю 

викладачів, фахівців з туризму, організацій, громад у проведенні 

позааудиторних заходів (тематичних, професійно спрямованих) різних рівнів, 

що забезпечить становлення світоглядного мислення, полікультурності, 

громадянськості; 

- створення комплексу умов для активізації, мотивації та безперервної 

науково-дослідної діяльності студентів шляхом розробки й оновлення 

нормативного забезпечення підготовки аспірантів, проектування й реалізації 

науково-дослідних і науково-практичних заходів, що уможливить становлення 

у майбутніх фахівців професійного науково-дослідного мислення, гарантує 

ефективність виконання професійних завдань із комплексного аналізу й 

прогнозування сталого розвитку туризму, продукує можливості для 

продовження навчання та дослідного пошуку. 

Тож, спираючись на законодавче підґрунтя щодо розроблення освітньої 
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моделі як стратегічного напряму державної політики в освіті (Національну 

доктрину розвитку освіти, Закон Про вищу освіту, Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 р., Закон Про освіту, Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні [312; 390; 394; 396; 

397]), з огляду на досвід науковців щодо моделювання: організаційних систем 

відкритої освіти (В.Ю. Биков) [78], формування професійно-комунікативної 

компетенції у майбутніх менеджерів з туризму на основі педагогічного 

проектування (О.О. Горбачов, К.С. Тарарієва) [117], моделі змісту природничо-

наукової освіти бакалаврів і магістрів (П.В. Станкевич) [467]; враховуючи 

загальнонаукові та спеціальні методологічні підходи й принципи дослідження, 

зважаючи на сучасну індустрію туризму, специфіку нашої роботи, в роботі 

розроблено концептуальну модель професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти, визначено її складові: теоретико-

методологічну, структурно-змістову, реалізаційно-технологічну, 

критеріально-аналітичну (рис. 3.1). 

Так, теоретико-методологічна складова, що ґрунтується на системному 

підході, визначає провідну ідею і теоретико-методологічну основу 

дослідження; мету (формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності), завдання (підготовка майбутніх 

фахівців з туризмознавства до здійснення професійної діяльності відповідно до 

сучасних умов туристичного ринку), об’єднує, скеровує та інтегрує всі складові 

моделі в єдиний концептуальний задум, щодо забезпечення на основі системи 

організаційно-методичних заходів та умов: активізації мотивації до навчання й 

виконання професійних завдань; ефективного оволодіння системою знань, 

умінь, навичок з технології туристичної діяльності, організаційної, 

управлінській, сервісної та науково-дослідної роботи в туризмі; сформованості 

готовності до виконання професійної діяльності відповідно до ринкових умов; 

створення підґрунтя для успішної кар’єри в туристичній індустрії впродовж 

життя.  
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Рис. 3.1. Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти  
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Основу структурно-змістової складової, що спирається на системний, 

компетентнісний, діяльнісний підходи, складає зміст готовності, її структурні 

компоненти (мотиваційний, когнітивний, особистісно-творчий, інформаційно-

технологічний, діяльнісно-операційний), що ґрунтуються на науково-

законодавчий основі (закони України з освіти і туризму; класифікатор професій 

ДК 003:2010 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 10 серпня 2016 р. № 1328), що містить низку 

вимог до працівників індустрії туризму: найменування основних посад; 

необхідний рівень освіти; посадові обовʼязки, які відповідають 

кваліфікаційному рівню; перелік ключових знань, умінь і навичок, необхідних 

для виконання майбутніми фахівцями з туризмознавства кожного із посадових 

обовʼязків (розділ 1, параграф 1.3. цієї роботи); стандарти підготовки: що 

містять перелік компетентностей: бакалавра з туризму за напрямом підготовки 

6.140103 «Туризм»; магістра за спеціальністю 8.14010301 «Туризмознавство (за 

видами)» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» (розділ 1, параграф 1.3. цієї 

роботи).  

Зміст складової зумовив необхідність визначення, вибору й 

обґрунтування змісту, форм, методів, засобів, заходів та умов, доцільних для 

ефективного формування компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності.  

Реалізаційно-технологічна складова, що ґрунтується на 

культурологічному, діяльнісному, логістичному, інноваційному, особистісному 

підходах і містить: 

- форми: аудиторні: лекції (проблемні, експромт-лекції, лекції-

парадокси, лекції-конференції, лекцій за участю фахівців з туризму); 

індивідуальні заняття (інтерактивні консультації, самостійна та науково-

дослідна робота із застосуванням інноваційних, проектних методів, із 

використанням ІКТ); групові заняття (семінари-бесіди, -презентації 

туристичних проектів, -доповіді, -повідомлення, -співдоповіді, -захисти 

рефератів, -диспути, -дослідження, -письмові роботи, віртуальні семінари, 
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інтерактивні екскурсії); практичні заняття (професійно спрямовані 

практикуми та ділові ігри за участю фахівців з туризму та магістрів старших 

курсів; захисти творчих робіт, індивідуальних завдань, проектів; виконання 

професійних кросвордів; застосування аудіо- відео- засобів); позааудиторні 

(практика, наскрізна практика, стажування, самостійна, індивідуальна, науково-

дослідна, інноваційно-проектна робота);  

- методи: інтерактивні; інноваційні; ділові ігри; майстер-класи; круглі 

столи; воркшопи; презентації; проектування; ігрове моделювання; 

проектування професійних ситуацій; побудова дерева цілей; управління 

інтеграцією проектів; портфоліо; онлайн-, відео-тренінги; кейси;  

- засоби: навчально-методичні матеріали: паперові (навчальні та 

навчально-методичні посібники, роздатковий матеріал для тестів, контролю, 

ділових ігор; атласи, карти, таблиці, туристичні маршрути, технологічні карти, 

плани екскурсій)), проекційні (відеофільми, презентації, слайди, аудіовізуальні 

матеріали), електронні ресурси (освітні системи навчання, сайти туристичних 

підприємств, соціальні мережи);  

- заходи: наукові, освітні, дослідні, проектні, рекламні, інноваційні, 

професійно спрямовані, презентаційні (тематичні виставки і дні; екскурсії, 

свята, змагання; конференції; освітні, наукові, туристичні семінари й 

презентації; проекти; форуми) із залученням роботодавців;  

- дисципліни: для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти: «Інноваційні технології в туризмі», «Ціноутворення в туристичній 

діяльності», «Технологія туристичної діяльності», «Основи маркетингу», 

«Маркетинг туризму»; другого (магістерського): «Стратегічний менеджмент і 

маркетинг в туризмі», «Управління проектами в туризмі», «Управління якістю 

туристичних послуг»; спецкурс «Проектування туристичного продукту».  

Відбір й оптимізація змісту ефективного формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, здійснювався 

на основі таких принципів, як: безперервність, економічна доцільність, 

соціоморфність. 
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Принцип безперервності ґрунтувався на принципі системності, визначав 

зв’язок теоретичної та практичної складових, безперервність внутрішніх 

(навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі) і зовнішніх 

(практика, стажування на підприємствах з туризму) зв’язків процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, забезпечив 

студентам можливість постійної професійної підготовки, безперервного 

переходу від одного освітнього рівня до іншого (першого (бакалаврського), 

другого (магістерського) освітніх рівнів та третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня) визначив перспективи для 

працевлаштування випускників, їх успішної кар’єри в туризмі протягом життя, 

завдяки ефективній і стабільній співпраці з роботодавцями з туризму. 

Принцип економічної доцільності застосовувався для оптимізації змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства з огляду на 

необхідність забезпечення задоволення потреб роботодавців туристичної 

індустрії у майбутніх фахівцях, готових до якісного, самостійного, 

відповідального виконання фахових обов’язків у професійній сфері з туризму 

адекватно вітчизняних особливостей та світових тенденцій, що забезпечить 

ефективне функціонування туристичного підприємства, сталий розвиток 

туристичної індустрії, економічний прогрес країни й туристичної галузі. 

Принцип соціоморфності [475] застосовувався з урахуванням того, що 

освіта в будь-якій країні є унікальною, індивідуальною, адекватною морфній 

системі соціально-економічних, національно-етнічних, демографічних і 

культурних взаємозв’язків. Тож, цей критерій відбору й оптимізації змісту 

освітнього процесу під час оптимізації змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства враховував: особливості нормативно-

законодавчої основи; характерні риси вітчизняного туристичного ринку та 

специфіку його розвитку в країні; відмінні ознаки сталого розвитку світового 

туризму, його інтеграційні, інформаційно-комунікаційні процеси; особливості 

вивчення потреб користувачів туристичних послуг відповідно до їх культури, 

економічних можливостей, обізнаності, демографічних ознак; досвід освітньої 
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системи освіти в Україні й зарубіжжям та особливості туристичної освіти 

країни і світу. 

Виконання реалізаційно-технологічної складової, що ґрунтується на 

культурологічному, діяльнісному, логістичному, інноваційному, особистісному 

підходах, спрямовано на ефективний процес формування готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності завдяки побудові 

спеціальної освітньо-педагогічної основи професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства, що включає запровадження інноваційної 

педагогічної технології професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства як системного організаційно-методичного інструментарію 

педагогічного процесу, що містить комплекс складових: інформаційно-

комунікаційну, дидактичну, проектувальну, індивідуально-орієнтовану, 

освітньо-виховну, професійно-спрямовану, портфоліо та аналітико-

діагностичну, які визначають набір і компонування: 

- форм: аудиторних (лекції, практичні заняття, семінари); 

позааудиторних (практика; стажування; самостійна, індивідуальна, науково-

дослідна та інноваційно-проектна робота); 

- методів (інтерактивні; інноваційні; ділові ігри; майстер-класи; круглі 

столи; воркшопи; презентації; ігрове моделювання; проекти; управління 

інтеграцією проектів; портфоліо; кейс); 

- засобів (підручники; методичні матеріали; технічні засоби навчання);  

- дисциплін: для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: навчальні 

програми дисциплін: «Інноваційні технології в туризмі», «Ціноутворення в 

туристичній діяльності», «Технологія туристичної діяльності», «Основи 

маркетингу», «Маркетинг туризму»; для другого (магістерського): навчальні 

програми дисциплін: «Стратегічний менеджмент і маркетинг в туризмі», 

«Управління проектами в туризмі», «Управління якістю туристичних послуг»; 

спецкурс «Проектування туристичного продукту»; 
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- заходів (тематичні виставки, екскурсії, свята, змагання; наукові 

(конференції, семінари, форуми, дні науки); співпраця з туристичними 

підприємствами. 

Оптимізація зазначених елементів здійснювалась шляхом:  

- модернізації навчальних програм та змісту дисциплін; 

- методичної, науково-дослідної й творчої співпраці викладачів і 

студентів: інтерактивної взаємодії під час реалізації багатоманітних форм і 

методів навчання під час участі в різноманітних заходах; 

- організації освітньої діяльності: розробки і вдосконалення змісту 

дисциплін; проведення занять з різними формами й методами навчання за 

участю представників туристичних підприємств; проектування дистанційних 

курсів як засобів навчання; 

- впровадження в освітній процес методичного супроводу: використання 

інформаційного наповнення дисциплін та засобів навчання, в процесі реалізації 

різноманітних методів навчання; 

- вирішення комплексу навчально-виховних завдань: формування 

професійних знань, умінь та якостей майбутніх фахівців з туризмознавства на 

основі використання методів і засобів підготовки в процесі здійснення 

організаційних форм навчання та інших заходів; 

- застосовування освітньо-інформаційного середовища і комплексної 

програми реалізації інноваційної педагогічної технології як складових 

організаційно-педагогічної системи професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства в закладах вищої освіти, що містять й визначають комплекс 

засобів, методів, способів, прийомів, форм для оптимізації й підвищення якості 

та ефективності процесу формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. 

Критеріально-аналітична, заснована на логістичному, діяльнісному, 

підходах, забезпечена комплексною методикою оцінювання сформованості 

компонентів готовності, що включає модифікацію стандартизованих методик, 

розробку авторських методик, розробку та реалізацію авторської (у складі 
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творчої групи) програми «Система оцінювання рівня готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (TOUR TEST)». 

Для забезпечення ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства визначено комплекс організаційно-методичних 

умов:  

- теоретико-методологічні – опорні орієнтири підготовки, зумовлені 

нормативно-правовою базою;  

- технолого-організаційні – належне інформаційно-комунікаційне, 

методологічне, технічне підґрунтя для якісного формування готовності 

відповідно до стратегії освіти, розвитку туризму, вимог туристичного ринку 

праці;  

- навчально-методичні – належний навчально-методичний комплекс для 

ефективного оволодіння системою знань, умінь, навичок згідно з першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що 

відповідають вимогам вищої освіти й туристичному ринку праці;  

- практико-орієнтовані – налагоджений зв’язок з роботодавцями на 

основі оновлення договорів про співпрацю, планів, програм, змісту, форм, 

методів навчання на всіх рівнях вищої освіти на виконання національної 

стратегії з розвитку вищої освіти;  

- науково-дослідні – належне середовище для науково-дослідної й 

інноваційно-проектної роботи студентів, що забезпечене скерованістю планів 

наукових груп, проектів, тем (курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт), 

організацією роботи студентів, виконанням дослідних завдань на туристичних 

підприємствах, в умовах безперервності, ступеневості навчання згідно напрямів 

державної освітньої політики з розвитку наукової й інноваційної діяльності в 

освіті. 

Всі визначені нами складові, що є етапами, ланками в структурі загальної 

системи процесу формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності, розглядаються нами у міцному взаємозвʼязку з 
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обовʼязковим урахуванням визначеного методологічного підґрунтя під час їх 

використання. 

Розроблена та впроваджена в освітній процес концептуальна модель 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти виконує декілька функцій, а саме: правильно і точно визначає всі 

компоненти системи; схематично відображає звʼязки між складовими 

компонентами, при цьому будь-який звʼязок усередині обʼєкта, що 

моделюється, порівнюється зі звʼязками всередині цієї моделі; також модель є 

ефективним інструментарієм для вивчення узгодженості складових процесу 

формування готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності.  

Таким чином, розроблена й обґрунтована концептуальна модель 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах 

вищої освіти відображає складність, цілеспрямованість, динамічність, 

безперервність, ступеневість, інтеграційність, відкритість системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, містить теоретико-

методологічну, структурно-змістову, реалізаційно-технологічну, 

критеріально-аналітичну складові, базується на ідеях системного, 

діяльнісного, компетентнісного, культурологічного, логістичного, 

інноваційного, особистісного підходів, загальнодидактичних (гуманізації, 

демократизації, науковості; систематичності й послідовності знань, умінь і 

навичок; свідомості; звʼязку теорії з практикою; активності та самостійності; 

наочності; ґрунтовності; доступності навчання, врахування індивідуальних 

особливостей студентів; емоційності навчання; поєднання колективного й 

індивідуального; духовності) та спеціальних (громадянськості, 

комунікативності, міждисциплінарності, багаторівневості, безперервності, 

атрактивності, полікультурності, соціальної актуальності, економічної 

доцільності, соціоморфності) принципах; й шляхом упровадження інноваційної 

педагогічної технології, освітньо-інформаційного середовища, навчально-

методичного комплексу та завдяки реалізації комплексу організаційно-
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методичних умов (теоретико-методологічних; технолого-організаційних; 

навчально-методичних, практико-орієнтованих, науково-дослідних), 

забезпечила ефективність досягнення результату означеної підготовки – 

готовність майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності.  

 

 

3.3. Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

Відповідно до обгрунтованої й розробленої концепції професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти; 

з’ясування структури готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності; розробленої концептуальної моделі, яка вміщує 

критеріально-аналітичну складову, що є завершальною в цій системі; з метою 

розробки методики оцінювання сформованості компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, нами 

визначені такі критерії сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, як: мотиваційно-ціннісний, 

системно-пізнавальний, діяльнісно-інформаційний, практично-професійний, 

індивідуально-креативний.  

Під час визначення критеріїв сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності ми враховували те, що 

впровадження нових сучасних технологій, компʼютеризація підприємств 

туристичної галузі, зростання конкуренції в індустрії туризму, викликають 

посилення вимог щодо якості професійної підготовки фахівців з 

туризмознавства. Думаємо, що комплекс критеріїв, якими оперує роботодавець 

туристичної індустрії, варіюється за структурою та пріоритетами, і помітно 

відрізняється від критеріїв, що є важливими для студентів, але саме спираючись 

на цей комплекс, роботодавець має можливість впливати на освітню діяльність 
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навчального закладу та коригувати її задля відповідності вимогам професійної 

діяльності та туристичного ринку. 

З огляду на те, що професійна компетентність фахівця з туризмознавства 

розглядається як здатність особи ефективно виконувати організаційну, 

управлінську, сервісну, науково-дослідну роботу в туризмі на основі 

комплексної системи знань, умінь, навичок і якостей, інтегрованих у такі 

ключові компетенції, як: соціальна, організаційно-управлінська, інформаційно-

проектна, науково-дослідна, відповідно до критеріїв ми визначили показники, 

що розкривають їх якісну характеристику, а також рівні, що визначають їх 

кількісний показник.  

Вибір методів оцінювання сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності спирався на теоретичне підгрунтя 

наукових праць, серед яких цікавою для розгляду вбачалась модель оцінювання 

ефективності навчання Д.Кіркпатріка [578].  

Так, згідно цієї моделі ефективність навчання здійснюється за чотирма 

рівнями: перший – реакція – (яка реакція учня на навчання?); другий – навчання 

– (що той, кого навчають, засвоїв в процесі тренінгу?); третій – поведінка – (як 

сильно змінилася поведінка того, кого навчають після проходження навчання; 

як застосовуються отримані навички і знання на робочому місці?); четвертий – 

результати – (наскільки збільшилася ефективність компанії внаслідок 

проходження навчання?). 

Не зважаючи на те, що ця модель на сьогодні є найбільш поширеною, як 

запевнює її автор, оцінити четвертий рівень моделі досить складно, оскільки в 

цьому випадку потрібно визначити, яким чином змінилися бізнес-показники 

певної організації, підприємства, де працює респондент [578]. Тож, в такому 

разі, до результатів слід включати зміни, що сталися в зв’язку з проходженням 

навчання учасниками (наприклад, збільшення продажів, поліпшення якості, 

збільшення продуктивності тощо). Отже, проведення оцінки необхідно 

здійснювати до, під час і після процесу навчання, а також через деякий час, 

коли результати стануть більш помітними [460]. 
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Також, в руслі вивчення доречних методів оцінки ефективності навчання, 

слушним для нашої роботи було дослідження О.С. Пшеничної в напряму 

визначення рівнів у підготовці фахівців до застосування інформаційних 

технологій у вищій школі [416, c. 93]. Так, за ствердженням дослідниці, 

більшість науковців пропонують такі якісні ступені готовності майбутніх 

спеціалістів до використання інформаційних технологій, як:  

1) низький, середній, достатній (або високий);  

2) низький (або початковий), середній, достатній, високий.  

На тлі наведених класифікацій досить цікавими, на думку авторині, є 

рівні сформованості, визначені О. Снігур (елементарний, репродуктивний, 

продуктивний, творчий), Т. Гудковою (первинний, алгоритмічний, 

евристичний, творчий) та Р. Гуріним (початковий, ресурсний, імітаційний, 

імпровізаційний), у назвах яких міститься певний сенс [416, c. 93].  

Тож, враховуючи зазначене, а також дотримуючись позиції 

Д. Кіркпатріка [578] щодо його чотирьохрівневої моделі, відповідно специфіки 

роботи, доцільними для нашого дослідження визначаємо такі рівні, як: 

- репродуктивний (як база – вихідна точка, від якої відраховується 

результат – найгірше значення);  

- продуктивний (як норма – рівень, який обов’язково має бути 

досягнутий за будь-яких умов);  

- творчий (як мета – рівень, до якого потрібно прагнути – ідеальний 

показник). 

Згідно проблематики нашого дослідження, під час розроблення критеріїв 

сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності, ми враховували, що вони мають відповідати таким умовам: бути 

обʼєктивними, порівнянними, містити досить вагомі показники і бути стійкими 

на певному проміжку часу. Тож, розкриємо їх змістову складову. 

Показниками мотиваційно-ціннісного критерію сформованості 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

нами визначено: наявність стійкої мотивації до міцного оволодіння системою 
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знань, умінь, навичок відповідно до навчального плану, бажання навчатись 

впродовж життя; зацікавленості професією, дослідною роботою; прагнення до 

застосування інноваційних та інформаційних технологій в ході виконання 

професійних завдань; намагання підвищити обізнаність з туризму, сприяти його 

розвиткові та світовій інтеграції; прагнення до підвищення особистісно-

творчого потенціалу, досягнення успіху, особистісного й професійного 

вдосконалення (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Показники мотиваційно-ціннісного критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності за рівнями 

Творчий Продуктивний Репродуктивний 

усвідомлення цінності 

професії, прагнення до 

успішної професійної 

реалізації, сприяння 

розвиткові туризму, 

бажання навчатись 

упродовж життя 

бажання оволодіти 

знаннями, уміннями, 

навичками відповідно 

до навчального плану; 

розуміння їх значення 

відсутність або 

невизначеність бажань, 

прагнень, інтересів, 

мотивів до навчання та 

до професійної 

діяльності 

 

Показниками системно-пізнавального критерію сформованості 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства 

нами визначено такі: наявність ґрунтовної системи знань з правових основ 

туризму, технології туристичної діяльності, готельної та ресторанної справи, 

менеджменту, маркетингу, туризмології, організації туризму, надання 

туристичних послуг, міжнародного туризму, іноземних мов, основ 

проектування туристичного продукту, інноваційних та інформаційних 

технологій в туризмі, основ наукових досліджень (табл. 3.2). 

  



225 

 

 

Таблиця 3.2 

Показники системно-пізнавального критерію сформованості готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства за рівнями 

Творчий Продуктивний Репродуктивний 

володіння ґрунтовною 

системою професійних 

знань з технології 

туристичної діяльності; 

послідовний і логічний 

виклад матеріалу з 

аналізом, 

узагальненням, 

наявність власної точки 

зору; бажання до 

продукування нових 

ідей, застосування 

отриманих знань на 

практиці 

наявність знань за 

обсягом, передбаченим 

навчальною 

програмою; логічний 

виклад матеріалу без 

аналізу та 

узагальнення; 

розуміння 

використання знань на 

практиці 

невизначеність або 

відсутність 

професійних знань; 

нерозуміння їх 

значення для 

професійної діяльності 

 

 

Показниками діяльнісно-інформаційного критерію сформованості 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства 

визначено: наявність умінь використовувати сучасні технології збору, обробки, 

інтерпретації отриманих даних у ході вирішення дослідних, професійно 

спрямованих завдань; застосовувати інновації та інформаційні технології при 

розробці туристичного продукту, програмні засоби Інтернет-комунікацій під 

час спілкування з клієнтами й надання туристичних послуг (табл. 3.3).  
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Таблиця 3.3 

Показники діяльнісно-інформаційного критерію сформованості готовності 

до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства за рівнями 

Творчий Продуктивний Репродуктивний 

наявність умінь 

використовувати 

сучасні технології 

збору, обробки, 

інтерпретації отриманих 

даних під час вирішення 

дослідних, професійно 

спрямованих завдань 

наявність умінь 

використовувати 

сучасні технології збору 

даних у ході вирішення 

типових професійно 

спрямованих завдань 

без аналізу та 

узагальнення 

виконання завдань за 

допомогою викладача, 

часткове бажання 

отримати професійно 

значущі уміння 

 

Показниками практично-професійного критерію сформованості 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства 

визначено: володіння уміннями, навичками, методами щодо здійснення 

комплексного аналізу та прогнозування розвитку туризму; ефективної 

управлінської, організаційної, маркетингової, сервісної, науково-дослідної роботи 

в туризмі; реалізації туристичних послуг із забезпеченням консультативно-

документальної підтримки; розробки пропозицій (концепцій, програм, планів, 

проектів) щодо стратегії розвитку туризму та консультування (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Показники практично-професійного критерію сформованості готовності до 

професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства за рівнями 

Творчий Продуктивний Репродуктивний 

володіння уміннями, 

навичками, методами 

щодо здійснення 

комплексного аналізу та 

прогнозування розвитку 

туризму, розробки 

пропозицій щодо стратегії 

розвитку туризму 

уміння виконувати 

типові професійно 

спрямовані завдання 

невизначеність або 

відсутність умінь 

виконувати професійно 

спрямовані завдання 
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Показниками індивідуально-креативного критерію сформованості 

готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства 

визначено такі, як: наявність професійного науково-дослідного, творчого 

мислення і рефлексії, чіткого розуміння професійних завдань з туризму, 

способів їх вирішення на основі інноваційних ідей, національної свідомості, 

соціального інтелекту (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Показники індивідуально-креативного критерію сформованості готовності 

до професійної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства за рівнями 

Творчий Продуктивний Репродуктивний 

наявність національної 

свідомості, соціального 

інтелекту; професійного 

науково-дослідного, 

творчого мислення і 

рефлексії, чіткого 

розуміння професійних 

завдань з туризму, 

способів їх вирішення із 

генеруванням 

інноваційних ідей  

розуміння майбутньої 

професії, виконання 

типових професійних 

завдань з туризму без 

творчості й інновацій 

Невизначеність або 
відсутність потенціалу 

вирішувати нестандартні 
завдання; не розуміння 
своєї ролі в майбутній 

професії  

 

Означені критерії визначено під час проведення тестових завдань, 

проміжних контрольних тестів, підсумкових модульних тестів, ректорських 

контрольних, професійних випробувань в ході стажування й практики на 

туристичних підприємствах. Професійні здібності, знання, навички й уміння, 

що реалізує майбутній фахівець з туризмознавства, відповідають вимогам 

стандартів освіти.  

Отже, критеріями ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти, є: усвідомлення цінності 

своєї професії, прагнення до успішної професійної реалізації, сприяння 

розвиткові туризму, продукування нових знань з туризму; навчання впродовж 
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життя; володіння системою фахових знань; умінь вирішувати дослідні, 

проектні, професійно спрямовані завдання із використанням інновацій та 

інформаційних технологій; володіння уміннями, навичками, методами 

здійснювати управлінську, організаційну, маркетингову, сервісну, науково-

дослідну роботу в туризмі, комплексно аналізувати й прогнозувати розвиток 

туризму; творче, наукове, світоглядне, мислення, рефлексія, чітке розуміння 

професійних завдань з туризму й способів їх вирішення на основі інноваційних 

ідей. 

Результатом ефективності означеної підготовки має бути саме творчий 

рівень готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до якісного й 

успішного виконання професійної діяльності в туризмі.  

Вважаємо, що застосування в освітньому процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства визначеного комплексу критеріїв 

оцінювання рівня сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, надасть можливість обʼєктивно і 

чітко визначати готовність цих фахівців, а також здійснювати постійний 

моніторинг щодо її сформованості. 

 

 

Висновки до 3 розділу 

 

Отже, на основі наукового обгрунтовання концепції дослідження, 

встановлено, що вона базується на розумінні професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства як цілісної, відкритої, інтегративної, багаторівневої, 

мобільної системи, що відповідає соціальним і освітнім вимогам, запитам 

ринку туристичних послуг, поліфункціональності туризму, індивідуальним 

потребам студентів та складається з теоретико-методологічної, структурно-

змістової, реалізаційно-технологічної, критеріально-аналітичної складових, 

міцний зв’язок та дієвість яких забезпечено методологічною основою: на 

філософському рівні – принципи філософії щодо розвитку, самореалізації, 
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самовдосконалення особистості; усвідомлення цінності досягнення 

професійних результатів у туризмі; на загальнонауковому – концептуальні 

основи професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах 

інформаційного, технологічного, глобалізованого світу; принципи: гуманізму, 

природозгідності, свідомості й активності, наочності, поступовості та 

систематичності знань, міцності оволодіння знаннями, уміннями й навичками; 

системний підхід як головний, що інтегрує всі інші в єдиний комплексний 

методологічний задум; на конкретно-науковому – принципи: громадянськості, 

комунікативності, міждисциплінарності, багаторівневості, безперервності, 

атрактивності, полікультурності, соціальної актуальності, економічної 

доцільності, соціоморфності; особистісний, діяльнісний, компетентнісний, 

культурологічний, логістичний, інноваційний підходи; на технологічному – 

система методів дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; технологія реалізації організаційно-методичних засад і умов 

формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності; методи дослідження й оцінювання рівня сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності. 

Значущість професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності позначається на таких функціях, як: суспільна – 

розвиток туризму як соціально-економічної інфраструктури, міжнародного 

взаємозв’язку й співробітництва; культурологічна – розвиток гармонійної, 

полікультурної особистості із цілісним науковим світоглядом щодо світової, 

міжнародної ролі туризму в культурному об’єднанні людства; особистісна – 

інтелектуальний, психологічний, професійний розвиток, становлення 

національної свідомості; гуманітарна – розвиток творчого потенціалу 

особистості, обізнаності, прагнення до самовдосконалення, поширення знань; 

політична – усвідомлення професії в туризмі як дієвого засобу збереження миру 

й взаєморозуміння суспільства. 

Провідна ідея полягає в побудові моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства, що відповідає соціальним й освітнім 
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вимогам, запитам ринку туристичних послуг, поліфункціональності туризму, 

індивідуальним потребам студентів, враховує безперервність і ступеневість 

навчання та передбачає: 

– проектування й оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням 

вимог освіти, ринку праці, сталого розвитку туризму із залученням 

роботодавців (керівників туристичних підприємств, фахівців, які працюють у 

вітчизняній туристичній сфері) до планування, розробки освітніх програм, 

навчальних планів, програм підготовки, навчальних та навчально-методичних 

матеріалів, дисциплін; доцільне поєднання різних форм і методів навчання – 

активних, професійно спрямованих, з моделюванням та проектуванням 

реальної професійної ситуації, із залученням вітчизняних і зарубіжних фахівців 

з туризму; посилення практико-орієнтованої складової шляхом «занурення» 

студентів у реальне професійне середовище, виконання різних професійних 

завдань, науково-дослідної та проектної роботи під час проходження 

стажування й практики в туристичних підприємствах України та за кордоном; 

побудови дієвої на постійній основі інформаційно-комунікаційної системи 

«освітній простір↔студент↔професійний простір» з налагодженою системою 

взаємозв’язків та інтерактивної взаємодії студентів, викладачів, освітніх і 

туристичних закладів України й зарубіжжя; проектної, освітньої, наукової та 

професійної інтеграції; скерування й організація освітньо-виховної роботи 

студентів за участю викладачів, фахівців з туризму, організацій, громад у 

проведенні позааудиторних заходів (тематичних, професійно спрямованих) 

різних рівнів; створення комплексу умов для активізації, мотивації та 

безперервної науково-дослідної діяльності студентів шляхом розробки й 

оновлення нормативного забезпечення підготовки аспірантів, проектування та 

реалізації науково-дослідних і науково-практичних заходів.  

Концептуальні ідеї втілено в моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства (теоретико-методологічна, структурно-змістова, 

реалізаційно-технологічна, критеріально-аналітична складові), розроблення 

якої ґрунтується на положеннях щодо розробки освітньої моделі як 
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стратегічного напряму державної політики в освіті («Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»), принципах моделювання 

систем (В.Ю. Биков, О.О. Горбачов, П.В. Станкевич, К.С. Тарарієва та ін.).  

Критеріями ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти є: усвідомлення цінності професії, 

прагнення до успішної професійної реалізації, сприяння розвиткові туризму, 

навчання впродовж життя; володіння системою фахових знань; сформованість 

умінь вирішувати дослідні, проектні, професійно спрямовані завдання із 

використанням інновацій та інформаційних технологій; сформованість умінь 

здійснювати управлінську, організаційну, маркетингову, сервісну, науково-

дослідну роботу в туризмі, комплексно аналізувати й прогнозувати його 

розвиток; творче, наукове, світоглядне мислення, рефлексію, чітке розуміння 

професійних завдань з туризму й способів їх вирішення на основі інноваційних 

ідей. 

Для забезпечення ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства визначено комплекс організаційно-методичних 

умов: теоретико-методологічні; технолого-організаційні;  навчально-

методичні; практико-орієнтовані; науково-дослідні. 

Теоретичне обґрунтування концептуальної моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства створило належну основу для її 

імплементації в освітній процес. 

 

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані авторкою в 

наукових працях [35; 36; 37; 50; 54], а також висвітлені у доповідях на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, тези яких надруковані 

та представлені в електронних виданнях. 
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РОЗДІЛ 4 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В розділі сформульовано принципи відбору та оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти; розкрито форми, методи, заходи, подано технологію їх ефективної 

реалізації в освітньому процесі; досліджено практико-орієнтовану складову, 

показано значущість посилення взаємозвʼязку освітніх закладів з 

роботодавцями шляхом їх залучення до освітнього процесу для підвищення 

якості означеної підготовки, працевлаштування студентів та їх карʼєрного 

підґрунтя протягом життя; зʼясовано особливості логістики проектування 

освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; визначено відзнаки самостійної роботи, наведено 

шляхи її активізації завдяки науково-дослідній та інноваційно-проектній 

діяльності студентів. 

 

 

4.1. Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

В Законі України про вищу освіту освітній процес визначається як 

інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться 

у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості [390, 

ст. 47, Розд. 9]. Згідно цього ж Закону, положення про організацію освітнього 
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процесу затверджується вченою радою вищого навчального закладу відповідно 

до законодавства [390]. 

Зазначимо, що результати навчання − це сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за 

певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти [390, ст. 19, Розд. 1]. 

Ми погоджуємось із Т.І. Коваль, яка переконана, що зміст сприяє 

задоволенню потреб студентів у пізнанні та їхньому бажанню до розширення 

досвіду, створенню нових знань, розвитку логічного, критичного і творчого 

мислення. Поданий у дружній та коректній формах, він формує субʼєктну 

позицію майбутнього фахівця, яка передбачає самостійність, 

цілеспрямованість, відповідальність за виконані дії та розумне прийняття 

рішень [214, с. 131]. 

Тож, на нашу думку, головна мета змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти полягає у 

формуванні їх готовності до майбутньої професійної туристичної діяльності. 

Вважаємо, що відбір та модернізація змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти має здійснюватися з 

урахуванням таких вимог: 

- відповідність умовам інтеграції вітчизняної освіти зі світовим та 

Європейським освітнім простором; адекватність загально педагогічним 

принципам та положенням щодо модернізації, безперервності та ступеневості 

освіти; міжнародній співпраці, інтеграції; врахування потреб молоді, специфіки 

професійної діяльності фахівців та вимог сучасного туристичного ринку праці; 

- індивідуальний підхід, що полягає в урахуванні особистих 

властивостей майбутніх фахівців з туризмознавства в процесі навчання 

(інтелектуальної та емоційної сфер; поведінки; стилю навчання; 

працездатності; темпу діяльності; загальних здібностей, схильностей; інтересів; 

спрямованості особистості; ступеню успішності з дисципліни і/або взагалі в 

навчанні) з метою активізації й розвитку у майбутніх фахівців з 
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туризмознавства впродовж освітнього процесу інтересу, мотивації й потреби у 

навчанні, самонавчанні, постійному саморозвитку, професійному 

вдосконаленні, безперервній освіті протягом життя; 

- спрямованість на практико-орієнтований зміст навчання шляхом 

впровадження сучасної інноваційної педагогічної технології; відбір професійно 

значущих, проектних завдань, необхідних для формування необхідного 

комплексу професійних знань, умінь і навичок; 

- варіативність педагогічних методів і форм з урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів та соціальних вимог щодо майбутньої 

професійної діяльності; застосування контекстних, ігрових технологій в 

навчальному процесі;  

- побудови належного інформаційно-комунікаційного, методологічного, 

технічного підґрунтя для якісного формування готовності відповідно до 

стратегії освіти, розвитку туризму, вимог туристичного ринку праці;  

- розробки належного навчально-методичного комплексу для 

ефективного оволодіння системою знань, умінь, навичок згідно з першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що 

відповідають вимогам вищої освіти й туристичного ринку праці;  

- створення належного середовища для науково-дослідної й інноваційно-

проектної роботи студентів, що забезпечене скерованістю планів наукових 

груп, проектів, тем (курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт), 

організацією роботи студентів, виконанням дослідних завдань на туристичних 

підприємствах, в умовах безперервності, ступеневості навчання згідно напрямів 

державної освітньої політики з розвитку наукової й інноваційної діяльності в 

освіті; 

- посилення взаємозв’язку закладів вищої освіти з роботодавцями 

шляхом залучення фахівців туристичної індустрії до освітнього процесу; 

впровадження нових форм соціального партнерства, нових типів договорів, 

спрямованих (з урахуванням їх максимального узгодження і реалізації взаємних 

інтересів) на підготовку фахівців і забезпечення кадрових потреб туристичних 
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підприємств; вдосконалення практичної підготовки студентів, процесу 

проходження стажування і різних видів практик на всіх рівнях вищої освіти. 

Тому, з урахуванням зазначеного, розкриємо процес відбору та оновлення 

змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах 

вищої освіти, спрямований на забезпечення якісного формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства. 

Слід акцентувати, що розроблення змісту навчання студентів 

спеціальності «Туризм» для першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) та третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівнів 

вищої освіти здійснюється на основі:  

- національної рамки кваліфікацій, професійних стандартів та стандартів 

вищої освіти, що розробляються на рівні держави і затверджуються 

відповідними державними органами; 

- освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, 

програм навчальних дисциплін, робочих програм, що розробляються на рівні 

вищого закладу освіти. 

Тож, підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства здійснюється на 

основі галузевого стандарту вищої освіти України за галуззю знань 1401 

«Сфера обслуговування», напряму «Туризм» [453]. Відповідно до цього 

документу, навчальні заклади встановлюють нормативну частину змісту 

навчання, засвоєння яких забезпечує формування системи знань, умінь, навичок 

студентів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця; рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; 

нормативний термін навчання за формами навчання та нормативні форми 

державної атестації. 

Навчальний план професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, визначає: зміст і структуру освітнього процесу, склад 

навчальних дисциплін, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, що 

призначаються для кожної навчальної дисципліни, а також структуру 

навчального року та відповідає таким вимогам, як: спрямованість на всебічний 



236 

 

 

розвиток особистості студента; забезпечення виховання студентів; орієнтація 

на досягнення вітчизняної і зарубіжної науки, врахування особливостей 

національних традицій та здобутків національної культури; врахування рівня 

розвитку особистості майбутнього фахівця з туризмознавства, його навчальних 

можливостей, потреб та інтересів. 

Зазначимо, що структурно-логічна система професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти − це науково-

методичне обґрунтування процесу реалізації освітньої програми цієї підготовки.  

Навчальні програми професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах визначають зміст навчальних 

дисциплін, передбачених навчальним планом; обсяг знань, умінь, навичок, яких 

необхідно набути студентам з кожної дисципліни; зміст розділів, тем з 

розподілом за роками навчання. Система викладу змісту навчального матеріалу 

у навчальних програмах з дисциплін професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти має відповідати певній 

структурі, а саме: лінійній (розміщення матеріалу від простого до складного 

відповідно до принципів послідовності, систематичності й доступності); 

спіральній (неперервне розширення і поглиблення знань з певної проблеми); 

концентричній (повторне вивчення певних розділів, тем для більш глибокого 

проникнення в сутність явищ і процесів); змішаній (комбінування різних 

систем викладу змісту навчального матеріалу). 

Під час розробки навчальних програм професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти має враховуватися 

відповідність їх високому науковому рівню; ґрунтуванню на фундаментальних 

положеннях сучасної науки, провідних ідеях і наукових концепціях, відсутність 

надто складної й вторинної інформації, забезпечення міждисциплінарних звʼязків, 

реалізація взаємозвʼязку науки, практики і підприємства, продукування набуття 

знань, розвиток умінь і студентів із кожної навчальної дисципліни задля якісного 

формування їх готовності до майбутньої професійної діяльності.  
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Зазначимо, що в освітньому процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти підручник [330] виконує такі 

функції, як: освітня (полягає у забезпеченні оволодіння студентами певним 

обсягом систематизованих знань, формування пізнавальних умінь і навичок з 

майбутньої професійної діяльності в туристичній сфері); розвивальна (сприяє 

розвитку перцептивних, розумових, мовленнєвих та інших здібностей студентів); 

виховна (забезпечує формування світогляду, моральних, естетичних, культурних 

та інших якостей особистості майбутнього фахівця з туризмознавства); 

управлінська (полягає у програмуванні певного типу навчання, його методів, форм 

і засобів, способів застосування знань у різних навчальних і професійних 

ситуаціях туристичного напряму); дослідна (спонукає студентів до самостійного 

вирішення питань, навчає методам наукового пошуку з питань навчання та 

туризмознавства). Тож, навчальний посібник є засобом навчання; джерелом 

навчальної інформації, що завдяки вмісту додаткових, найновіших, довідкових 

відомостей, збірників задач, вправ, хрестоматій, словників, довідників, атласів, 

сприяє зміцненню пізнавальних, практичних умінь, формує навички самостійної 

роботи майбутніх фахівців з туризмознавства в ході їх навчання.  

Отже, згідно запланованого завдання дисертаційного дослідження щодо 

розробки, обґрунтування та експериментальної перевірки концептуальної 

моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, 

простежимо її імплементацію в освітній процес підготовки досліджуваних 

фахівців у вищих закладах освіти, що відображено у реалізаційно-технологічній 

складовій моделі.  

Відповідно до цієї складової на основі компетентнісного, 

культурологічного, інформаційного, логістичного, інноваційного, особистісного 

підходів з урахуванням комплексу організаційно-методичних умов професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства побудовано спеціальну 

організаційно-педагогічну систему професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, що включає: запровадження інноваційної педагогічної 

технології; методичної, науково-дослідної, творчої співпраці викладачів і 
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студентів; організацію освітньої діяльності (моделювання, проектування); 

вирішення комплексу навчально-виховних завдань; створення науково-

методичного, навчального, навчально-методичного, інформаційно-методичного 

супроводу, освітньо-інформаційного середовища, відповідно до комплексної 

програми реалізації педагогічної технології, спрямованих на ефективність процесу 

формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності. Для забезпечення ефективності реалізації всіх елементів цієї складової 

на різних етапах освітнього процесу було виконано: 

- розроблено у співавторстві освітньо-професійну програму підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» [345]; 

- розроблено для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) 

рівня вищої освіти (спільно з ініціативною групою) освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 

01 Освіта, спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 

- розроблено спецкурс «Проектування туристичного продукту» та 

включено його до навчального плану здобувачів освітнього ступеню магістра 

освітньої програми «Туризмознавець» спеціальності 242 «Туризм»;  

- розроблено питання з дисциплін «Маркетинг туризму», «Менеджмент 

туризму», що включено до структури програми з комплексного 

кваліфікаційного екзамену для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної та заочної форм навчання; 

- розроблені та модернізовані навчальні програми дисциплін: для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: «Інноваційні технології в туризмі», 

«Ціноутворення в туристичній діяльності», «Технологія туристичної діяльності», 

«Основи маркетингу», «Маркетинг туризму»; для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти: «Стратегічний менеджмент і маркетинг в туризмі», «Управління 

проектами в туризмі», «Управління якістю туристичних послуг»;  

- розроблені: для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: навчальний 

посібник «Організація туристичної діяльності», навчально-методичні посібники: 
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«Організація анімаційної діяльності»; «Маркетинг туризму», «Основи 

маркетингу»; для другого (магістерського): навчальний посібник «Основи 

проектування туристичного продукту» [40; 57; 58; 62; 64; 65; 228]. 

Значущим підґрунтям для визначення інноваційної педагогічної технології 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, зʼясування її 

складових слугували теоретико-методичні засади з досліджень ученими різних 

питань педагогічної технології, її класифікації та запровадження в освітній процес 

(В.П. Беспалько, С.У. Гончаренко, І.М. Дичківська, М.М. Левіна, Ю.О. Матвіїв-

Лозинська, В.М. Монахов, Л.М. Петренко, І.П. Підласий, Г.К. Селевко, 

С.О. Сисоєва, Н.Є. Щуркова, В.В. Ягупов та ін.) [77; 113; 135; 258; 287; 301; 364; 

371; 433; 444; 446; 528; 531], а також загальнонаукові принципи: гуманізму, 

природозгідності, свідомості й активності, наочності, поступовості та 

систематичності знань, міцності оволодіння знаннями, уміннями й навичками; 

системний підхід як головний, що інтегрує всі інші в єдиний комплексний 

методологічний задум; та конкретно-наукові: громадянськості, комунікативності, 

міждисциплінарності, багаторівневості, безперервності, атрактивності, 

полікультурності, соціальної актуальності, економічної доцільності, 

соціоморфності; особистісний, діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, 

логістичний, інноваційний підходи.   

Теоретичне опрацювання довело, що педагогічну технологію визначають 

як змістове узагальнення цілей, задач, форм, методів, прийомів і способів 

отримання результату в освіті [500]. Слушним вважаємо визначення 

педагогічної інновації як впровадження нововведень у цілі, зміст, завдання, 

методи та форми навчання і впорядкування, організації спільної діяльності 

вчителя та того, хто навчається [433, с. 92]. Доречним також для нашого 

дослідження було зʼясування різних думок науковців щодо класифікації 

педагогічних технологій, а саме: залежно від характеру змісту освіти і 

структури професійної підготовки: навчальні, розвивальні, виховні; релігійні, 

світські, загальноосвітні, професійні, гуманістичні, технократичні; моно- та 

політехнології, проникаючі технології [500]; за рівнем застосування: 
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загальнопедагогічні, особисто-методичні (предметні) і локальні (модульні) 

технології [433] та ін. 

Зважаючи на окреслене теоретичне опрацювання, закордонний освітній 

досвід, а також власну практичну діяльність, для реалізації інноваційної 

педагогічної технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства нами було визначено такі її складові, як: дидактична, 

дослідно-проектувальна, професійно-спрямована, освітньо-виховна, 

інформаційно-комунікаційна, індивідуально-орієнтована, складова портфоліо, 

аналітико-діагностична (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1 Складові інноваційної педагогічної технології професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 
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Тож, розкриємо їх змістово-реалізаційну характеристику та шляхи 

впровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти.  

Дидактична складова спрямована на: активізацію у майбутніх фахівців з 

туризмознавства пізнавальної діяльності; сформованість зацікавленості у 

навчанні й оволодінні знаннями, бажання оволодіти професійними уміннями й 

навичками їх практичного застосовування, прагнення до пошукової, дослідної, 

проектної роботи з туризму, безперервного навчання, ґрунтовного оволодіння 

системою знань, умінь і навичок з туризмознавства відповідно до навчального 

плану; розвиток рефлексивної творчої особистості, готової до професійного й 

ефективного виконання туристичної діяльності відповідно до світових умов;  

реалізація здійснювалась шляхом:  

- процесуального, динамічного підходу до процесу навчання відповідно 

до сучасних світових освітніх тенденцій, сталого розвитку туризму, 

особливостей туристичного ринку праці, Євроінтеграції та специфіки 

підготовки фахівців означеного напряму;  

- міждисциплінарної інтеграції, поглиблення і зв’язку; адекватного 

вибору і застосування поряд з традиційними дистанційних форм навчання; 

універсалізацію підходів щодо засвоєння студентами навчального матеріалу;  

- організації і вдосконалення:  

- академічних лекцій: проведення проблемних, експромт-лекцій, лекцій-

парадоксів, лекцій-конференцій, лекцій із залученням фахівців з туризму;  

- індивідуальних занять: інтерактивних консультацій, самостійної та 

науково-дослідної роботи із застосуванням інноваційних та проектних методів;  

- групових занять: проведення семінарів-бесід, семінарів-презентацій 

туристичних проектів, семінарів-доповідей, семінарів-повідомлень, семінарів-

співдоповідей, семінарів-захистів рефератів, семінарів-диспутів, семінарів-

досліджень, семінарів-письмових робіт, семінарів-віртуальних, інтерактивних 

екскурсій;  
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- практичних занять: проведення професійно спрямованих практикумів 

та ділових ігор із залученням фахівців з туризму; захистів творчих робіт, 

індивідуальних завдань, проектів; виконання професійних кросвордів; 

застосування в освітньому процесі різних аудіо- відео- засобів; групових, 

диференційованих форм навчання. 

Професійно-спрямована складова скерована на: стимулювання 

зацікавленості майбутніх фахівців з туризмознавства у виконанні професійних 

завдань; формування і розвиток: практичних умінь і навичок здійснення різних 

видів професійної туристичної діяльності, усвідомлення її значущості; стійких 

мотивів і професійно-ціннісних орієнтацій задля забезпечення 

цілеспрямованого опанування системою професійних знань, умінь, навичок, а 

також постійного інтересу до обраної спеціальності; прагнення до 

саморозвитку і самовдосконалення;  

реалізовувалася шляхом:  

- організації і проведення із залученням фахівців з туризму професійно 

спрямованих тематичних бесід і тренінгів, онлайн-тренінгів, відео-тренінгів, 

діалогів-дискусій, дебатів, ділових ігор, дискусій з питань туризму, воркшопів, 

майстер-класів, ділових зустрічей, конкурсів, засідань круглих столів; 

проведення екскурсій особисто (оглядових, тематичних); участі у виставках, 

туристично спрямованих рекламних заходах різного рівня.  

Освітньо-виховна складова скерована на формування і розвиток у 

майбутніх фахівців з туризмознавства:  

- емоційної та психологічної готовності до виконання майбутньої 

професійної діяльності; навичок: міжкультурного й міжособистісного 

спілкування, виступу з доповіддю; організації і керування колективною 

роботою, обміну досвідом, лідерства; умінь: комунікативних, спілкування 

іноземними мовами, організовувати, керувати, аналізувати дії та приймати 

рішення; якостей: полікультурності, творчості, громадянськості, 

самовиховання, впевненості в собі; опанування світоглядною, екологічною 

культурою; 
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реалізація здійснювалась шляхом:  

- організації і проведення: тематичних бесід і тренінгів, дискусій, 

ділових та рольових ігор, виховних годин, гурткової роботи, вікторин, бесід, 

мозкового штурму, евристичних бесід, брейн-рингів; участі студентів у: днях: 

Європи, туризму, фізичної культури, музеїв; спортивних та туристичних 

змаганнях; екскурсіях; розгорнутих книжкових виставках; інтерактивних 

презентаціях; соціомобах, флешмобах; конференціях; інтерактивних заняттях з 

іноземних мов за проведенням студентів іноземної філології; відео-тренінгах, 

презентаціях та семінарах туристичних підприємств; конкурсах і вікторинах; 

інтерактивній та віртуальній екскурсіях; заходах кафедри, факультету, 

університету; відвідуванні музеїв, виставок.  

Дослідно-проектувальна складова орієнтована на: 

- оволодіння майбутніми фахівцями з туризмознавства знаннями основ 

проектування; формування і розвиток умінь і навичок: моделювання, 

проектування туристичного продукту та планування етапів його реалізації; 

організації власної діяльності; керування діяльністю проектної групи; роботи в 

групі; генерування ідей; визначення стратегій; сформованість готовності до 

розробки туристичного продукту на основі сучасних технологій та реалізації 

туристичних проектів у майбутній професійній діяльності; 

шляхи реалізації:  

- проектування освітньо-інформаційного середовища майбутніх фахівців 

з туризмознавства, що уможливило міцний і дієвий взаємозвʼязок «освітній 

простір↔студент↔професійний простір»; здійснення студентами інноваційно-

проектної діяльності, вирішення професійно спрямованих завдань і ситуацій 

методами моделювання; розробки та оформлення туристичних проектів, 

екскурсій, програм турів, побудови дерева цілей, творчих презентацій. 

Інформаційно-комунікаційна складова спрямована на формування і 

розвиток у майбутніх фахівців з туризмознавства:  

- розуміння сутності і значення інформації для ефективної праці в 

туризмі;  
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- усвідомлення значущості самоосвіти і саморозвитку, мотивації до 

творчості як стилю життя та професійної діяльності;  

- навичок роботи в локальному та\або мережевому IT-середовищі;  

- прагнення до самовдосконалення, самореалізації;  

- готовність до розробки та реалізації туристичного продукту з 

використанням інформаційних і комунікаційних технологій; 

реалізація здійснювалась шляхом:  

- інтерактивного звʼязку «студент↔викладач», «студент↔студент», 

«студент↔роботодавець» за допомогою відео-, аудіо- чатів мобільних програм 

спілкування, сайту туристичної агенції, листування електронною поштою, 

форумів у соціальних мережах та у системі електронного навчання для 

вирішення різних питань, що виникали в процесі освіти студентів; 

- роботи студентів з навчальними курсами в системах дистанційного 

навчання; виконання завдань практикумів, тестів, індивідуальних та 

самостійних завдань; самостійного вирішення проблемних питань, пошуку, 

аналізу і обробки інформації з туризму з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- розробки, калькуляції та реалізації турів, екскурсій з використанням 

інформаційних і комунікаційних технологій;  

- пошуку, резервування й бронювання місць у готелях, транспортних та 

інших туристичних послуг із застосуванням систем онлайн-бронювання; 

- участі у розробці дизайну і структури сайту, оновлення, подання та 

розміщення інформації на сайті та на сторінці у соціальній мережі туристичної 

агенції. 

Складова портфоліо спрямована на формування і розвиток у майбутніх 

фахівців з туризмознавства:  

- вмінь: відбору, оцінки, систематизації інформації, планування своєї 

діяльності, встановлення мети; якостей: критичного мислення; рефлексивності, 

самооцінки, самоаналізу результатів і досягнень, визначення помилок та умінь 
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їх виправляти, мотивації досягти успіхів у навчанні та професійній діяльності; 

прагнення до самореалізації;  

здійснювалася шляхом:  

- індивідуального електронного та паперового накопичення різних 

матеріалів студентів (звіти; результати виконаних робіт, навчальних та 

наукових досягнень; плани; наукові журнали з публікаціями тез і статей; 

отримані сертифікати; розроблені туристичні проекти, маршрути, програми, 

екскурсії; підтвердження участі у різних заходах: конкурсах, проектах, 

конференціях, круглих столах; сертифікати про проходження практики і 

стажування; професійні резюме (CV)). 

Індивідуально-орієнтована складова, що заснована на особистісному 

підході, спрямована на формування й розвиток у майбутніх фахівців з 

туризмознавства творчості, індивідуальності, зацікавленості у власних 

досягненнях у навчальній і практичній діяльності; реалізовувалась завдяки 

наданню пріоритетної ролі особистості студента; визначення розвитку його 

особистості як мети освітньої системи; застосування особистісного підходу та 

безконфліктного стилю взаємовідносин «викладач↔студент», засвоєних на 

співпраці, взаєморозумінні, гуманності; пошуку найбільш ефективних способів 

і методів засвоєння студентами знань, набуття умінь і навичок з 

туризмознавства відповідно до їх індивідуальних здатностей, можливостей, 

потреб і цінностей. 

Аналітико-діагностична складова, зорієнтована на з’ясування: 

узгодженості між дослідженням готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, критеріями та рівнями її 

сформованості; досягнення кожним студентом певного рівня сформованості 

компонентів готовності до професійної діяльності; ефективності впровадження 

інноваційної педагогічної технології у професійній підготовці майбутніх 

фахівців з туризмознавства; що реалізовувалась шляхом: системного, 

комплексного, акмеологічного підходів щодо діагностики всіх складових 

системи професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, їх 
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взаємозвʼязків, динаміки розвитку, визначення критеріїв та показників, що 

розкривають їх якісну характеристику, та рівнів, що визначають їх кількісний 

показник; вибору та впровадження у ході навчання видів контролю: 

попереднього, поточного, тематичного, підсумкового, самоконтролю; методів 

контролю: постійного спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю 

для визначення сприйняття і розуміння матеріалу, самостійності, творчості; 

усне опитування (індивідуальне, фронтальне, заліки, екзамени) для визначення 

повноти, логічності, обґрунтованості відповідей; письмовий контроль (есе, 

відповіді, реферати, вирішення завдань) для визначення умінь послідовного 

викладу матеріалу; належного відбору, розробки та використання комплексу 

стандартизованих й авторських методик щодо визначення рівнів сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності, а також опитувальників для визначення експертної оцінки; розробки 

і впровадження в освітній процес означених фахівців компʼютерної програми 

«Система оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності (TOUR TEST)», в основу якої покладений означений 

комплекс методик.  

Отже, інноваційна педагогічна технологія професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства є системним організаційно-методичний 

інструментарієм педагогічного процесу, що завдяки її складовим визначила 

відбір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання й виховання, 

для досягнення сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. 

Розглянемо, яким чином здійснювалась модернізація змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти. 

Так, на виконання завдань формування компонентів готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, враховуючи принципи 

Генеральної угоди про торгівлю послугами щодо участі в економічній 

інтеграції, повʼязані з торгівлею інвестиційні заходи, інноваційний маркетинг 

[106]; з урахуванням того, що питання з дисципліни «Основи маркетингу»  
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(81 год.) входять до переліку питань комплексного державного екзамену 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр з туризму», навчальну програму 

було доповнено модулем «Інноваційний маркетинг в туризмі» (2 год. лекц., 4 

год. практ.), що містить такі питання: 

- інноваційна діяльність в туризмі; 

- створення нового туристичного продукту з використанням сучасних 

технологій та методів проектування;  

- освоєння нових ринків збуту туристичного продукту; 

- впровадження передових IT-технологій; 

- впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

Щодо змісту дисципліни «Технологія туристичної діяльності» (108 год.), 

її збагачення відбувалось запровадженням навчального модулю: 

«Впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності» (2 год. 

лекц., 4 год. практ.), з урахуванням того, що студенти в ході його вивчення 

набувають знань щодо інноваційної діяльності в туризмі в таких напрямах, як: 

введення новацій (організаційні новації), пов’язаних з розвитком підприємства і 

туристичного бізнесу в системі і структурі управління, включаючи 

реорганізацію, диверсифікацію, укрупнення, поглинання конкуруючих 

підприємств завдяки інноваціям, сучасним технологіям; кадрової політики 

(оновлення персоналу, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стимулювання 

працівників); раціональної економічної фінансової діяльності (введення 

сучасних форм звітності, що забезпечують стійке положення й розвиток 

підприємства); продуктові новації (створення нового або оновлення існуючих 

транспортних, готельних, інших послуг), освоєння нових ринків, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і сучасних форм 

організаційно-управлінської діяльності на підприємствах індустрії туризму. 

Тож, з огляду на зазначене, модуль включає такі питання:  

- сучасні форми організаційно-управлінської діяльності на 

підприємствах індустрії туризму;  

- кадрова політика на основі інноваційного підходу;  
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- продуктові новації в туризмі. 

Щодо модернізації навчальних програм з курсу дисципліни «Управління 

якістю туристичних послуг» для освітнього ступеню магістра (54 год.) було 

введено навчальний модуль «Проектування контролю якості туру» (2 год. 

лекц., 4 год. практ.), з урахуванням того, що студенти в ході вивчення 

дисципліни опановують знаннями із встановлених форм, методів і способів 

організації контролю за здійсненням процесу обслуговування туристів 

відповідно до проектованих характеристик; характеристик проектованого туру, 

їх відповідності забезпеченню безпеки життя і здоровʼя туристів, а також 

охорони навколишнього середовища; уміннями прогнозувати і передбачати 

розвиток споживчих запитів. Тож, з огляду на зазначене, модуль включає такі 

питання:  

- визначення ключових елементів в процесі обслуговування туристів, що 

суттєво впливають на характеристики туристичної послуги;  

- визначення методів коригування характеристик туристичної послуги;  

- визначення методів оцінки характеристик туристичної послуги.  

Враховуючи результати сучасного стану професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства (розділ 1, параграф 1.4. цієї роботи); з 

метою якісного формування компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, в межах навчального процесу 

Запорізького національного університету для студентів освітнього ступеню 

магістра освітньої програми «Туризмознавство» розроблено спецкурс 

«Проектування туристичного продукту» та відповідно навчальний посібник.  

Навчальний посібник «Основи проектування туристичного продукту» 

розроблений згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3017-95 [141]; 

відповідно до навчальної програми спецкурсу, з метою формування у 

майбутніх фахівців з туризмознавства компетенцій, спрямованих на 

проектування туристичного продукту й успішне здійснення професійної 

діяльності в галузі туризму. 
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У посібнику розглядаються принципи, покладені в основу створення 

туристичного продукту високої якості, етапи його розроблення, а також основні 

напрями співпраці постачальників послуг в туристичній галузі.  

Ми передбачали, що знання цього напряму туристичної діяльності мають 

допомогти підготувати кваліфіковані кадри, здатні створювати туристичний 

продукт, що має високу конкурентоспроможність на туристичному ринку 

послуг. Тож, актуальність розроблення навчального посібника обумовлена 

необхідністю формування у студентів знань про комплексний підхід до 

створення програм обслуговування туристів в процесі реалізації внутрішнього і 

міжнародного туризму.  

Вимоги до початкової підготовки (вхідні знання, уміння і компетенції). 

Для успішного засвоєння знань щодо спецкурсу «Проектування туристичного 

продукту», студенти повинні мати уявлення про організацію туристичної 

індустрії.  

Очікувані результати освоєння спецкурсу. В результаті вивчення 

дисципліни у студентів мають бути сформовані такі компетенції:  

- системні: здатність до застосування отриманих знань в практичній 

діяльності, неперервного навчання протягом життя; здатність до вдосконалення 

набутих умінь і знань впродовж професійної діяльності, постійного 

саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і професійної майстерності; 

здатність до досягнення мети і критичного переосмислення накопиченого 

досвіду; опанування світоглядною, економічною, екологічною культурою і 

здатність розуміти й аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значущі 

питання; 

- інструментальні: готовність до реалізації проектів в туристичній 

індустрії; готовність до розробки туристичного продукту на основі сучасних 

технологій; здатність до реалізації туристичного продукту з використанням 

інформаційних і комунікативних технологій; уміння розраховувати й 

оцінювати витрати з організації діяльності туристичної індустрії; здатність 

знаходити, аналізувати і обробляти науково-технічну інформацію в галузі 
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туристичної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій; здатність здійснювати оперативний пошук інформації щодо 

можливих пропозицій туристичного ринку, аналізувати програми за змістом, 

ціною, постачальниками і наявними памʼятками території, де планується 

організація маршруту; здатність підбирати зміст програми обслуговування на 

основі запитів клієнтів, створювати туристичний продукт з урахуванням 

передбачуваного рекламного впливу; 

- міжособистісні: здатність працювати в колективі, керувати людьми, а 

також підкорятися керівникові туристичного підприємства, дотримуватися 

субординації; уміння оцінювати власні достоїнства і недоліки, намічувати 

шляхи та обирати засоби їх розвитку або усунення; здатність до безконфліктної 

професійної діяльності в туристичній індустрії; вміння створювати позитивну 

атмосферу в колективі; здатність і готовність працювати в міжнародному 

туристичному середовищі. 

Інноваційна складова розробленого спецкурсу «Проектування 

туристичного продукту» полягає в тому, що зміст дисципліни реалізується на 

основі симбіозу діяльнісного, культурологічного, інноваційного та 

особистісного підходів, використовуються інтерактивні методи навчання, а 

також методи проектування та моделювання із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій та інновацій в туризмі під час розроблення 

туристичного продукту.  

В результаті вивчення спецкурсу у майбутніх фахівців з туризмознавства 

формуються компетентності, необхідні для успішної професійної діяльності в 

туризмі, а саме:  

- володіння знаннями з теоретичних основ проектування, моделювання; 

- готовність до розробки туристичного продукту на основі сучасних 

технологій та реалізації туристичних проектів в індустрії туризму; 

- здатність до реалізації туристичного продукту з використанням 

інформаційних і комунікативних технологій;  
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- уміння самостійно знаходити, аналізувати і обробляти науково-

технічну інформацію в галузі туризму з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; розраховувати, оцінювати витрати з організації 

діяльності туристичних підприємств; 

- здатність до постійного саморозвитку, прагнення до підвищення 

власної кваліфікації і професійної майстерності; уміння оцінювати власні 

достоїнства і недоліки, намічувати шляхи і обирати засоби їх розвитку або 

усунення; 

- намагання і здатність до досягнення мети і критичного переосмислення 

отриманого досвіду;  

- здатність самостійно розуміти й аналізувати світоглядні, соціально і 

особистісно значущі філософські проблеми, використовувати основні закони 

природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності;  

- уміння працювати в колективі, керувати людьми в туристичній 

індустрії, підкорятися керівникові туристичного підприємства. 

Отже, зазначимо, що з метою виконання реалізаційно-технологічної 

складової концептуальної моделі, відповідно до комплексу організаційно-

методичних умов професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, нами на різних етапах цього освітнього процесу було 

розроблено і впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства навчально-методичний комплекс: для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: навчальні програми дисциплін 

«Інноваційні технології в туризмі», «Ціноутворення в туристичній діяльності», 

«Технологія туристичної діяльності», «Основи маркетингу», «Маркетинг 

туризму»; навчальний посібник «Організація туристичної діяльності», 

навчально-методичні посібники: «Організація анімаційної діяльності»; 

«Маркетинг туризму», «Основи маркетингу»; для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти: навчальні програми дисциплін «Стратегічний менеджмент і 

маркетинг в туризмі», «Управління проектами в туризмі», «Управління якістю 
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туристичних послуг»; спецкурс «Проектування туристичного продукту»; 

навчальний посібник «Основи проектування туристичного продукту». 

Розроблений та запропонований нами спецкурс «Проектування 

туристичного продукту» мав практичну спрямованість; отримані майбутніми 

фахівцями з туризмознавства знання, уміння, навички з проектування 

туристичного продукту можливо застосовувати у професійній туристичній 

діяльності, в індустрії гостинності; а також при оцінці діяльності підприємств 

сфери обслуговування, експертній оцінці якості туристичних послуг; розробці 

та просуванні проектів туристичної індустрії, готельного і ресторанного 

сервісу.  

Реалізація інноваційної педагогічної технології професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства завдяки впровадженню в освітній 

процес комплексу всіх визначених нами складових, а саме: інформаційно-

комунікаційної, дидактичної, проектувальної, індивідуально-орієнтованої, 

освітньо-виховної, професійно-спрямованої, портфоліо та аналітико-

діагностичної, надала можливість оптимізувати означений процес професійної 

підготовки, а також досягти результату − готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності.  

Отже, інноваційна педагогічна технологія професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства розглядається в дослідженні як 

системний організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу, 

що визначає відбір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання 

й виховання, реалізація яких надає можливість оптимізувати освітній процес і 

досягти сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності.  

Зазначене потребує більш детального розгляду реалізації складових 

інноваційної педагогічної технології в освітньому процесі.  
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4.2. Практико-орієнтована складова професійної підготовки 

майбутніх фахівців туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

На основі теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної туристичної 

освіти підтверджено, що та сьогодні однією із найважливіших складових 

освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти є практична підготовка у виробничих 

умовах (туристичних підприємствах, агенціях, готелях) (розділ 2 цієї роботи).  

Як підтверджує теоретичний огляд, саме практична підготовка забезпечує 

набуття студентами першого професійного досвіду роботи і, тим самим, 

виступають в якості провідного чинника, що забезпечує ефективне формування 

високого рівня професійної компетентності майбутніх фахівців [128]. 

Програми навчально-виробничих практик освітніх установ туристичного 

профілю повинні орієнтуватися на безперервне підвищення таких 

характеристик фахівця з туризму, як кваліфікація і рівень підготовки, що 

забезпечуються за допомогою набуття професійного досвіду роботи в процесі 

проходження усіх етапів навчально-виробничої практики у вищих навчальних 

закладах [87]. Тож, наголосимо, що практична підготовка покликана сприяти 

закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами під час освітнього 

процесу, а також формуванню і розвитку їх умінь і навичок планувати, 

організовувати, аналізувати й самостійно здійснювати професійну діяльність в 

галузі туризму. 

Зазначимо, що майбутні фахівці з туризмознавства у Запорізькому 

національному університеті за весь період навчання проходять такі види 

практик за навчальним планом підготовки: 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: компʼютерний практикум 

(54 год.), ознайомча (54 год.), туристська (216 год.), технолого-організаційна 

(216 год.), комплексна за фахом (216 год.); 

- другий (магістерський) рівень вищої освіти: переддипломна практика 

(360 год.), виробнича практика (180 год.). 
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Базами практичної підготовки є туристичні підприємства України: у  

м. Запоріжжі та Запорізькій області (готель «Театральний» (ТОВ «Таврійська 

інвестиційна група»), туристичне агентство «ТА Магеллан»), ТОВ туристична 

фірма «Тріонікс», ПП «Зовнішсервіс», ЗАТ «Запоріжтурист», Комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства», ПП «Символ», 

ТОВ «Робінзон Клуб», Туристична фірма ПП «Вініченко», ТОВ «Агентство 

подорожей Інтурист», Готель «Прага», ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» й ін.  

Під час проходження практичної підготовки на означених підприємствах 

майбутні фахівці з туризмознавства знайомляться з функціональними 

обовʼязками: директора туристичного агентства, туризмознавця, менеджера з 

організації діяльності туристичних агенцій та бюро подорожей, керуючого 

готельним господарством, організатора туристичної і готельної діяльності, 

екскурсовода, професіоналів із санаторно-курортної справи, ресепшіоніста, 

менеджера з продажів, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності та т. ін. 

Метою практичної підготовки є надання майбутнім фахівцям з 

туризмознавства загального уявлення щодо: підприємств і установ, залучених 

до процесу туроператорської, турагентської, готельної діяльності; рекреаційних 

й туристичних можливостей регіону (як ресурсної основи для створення 

туристичного продукту); технології туроператорської, турагентської, готельної 

діяльності; особливостей взаємодії зі споживачем туристичних послуг задля 

забезпечення практичної основи для подальшого ефективного вивчення 

професійних дисциплін, опанування необхідним обсягом професійних знань, 

умінь, навичок. 

Завданнями практичної підготовки є: ознайомлення з рекреаційними, 

туристичними можливостями регіону (як ресурсної основи для створення та 

реалізації туристичного продукту); закріплення теоретичних знань, отриманих 

в процесі вивчення курсів дисциплін, повʼязаних з діяльністю підприємств 

туристичної індустрії; формування уявлення про організаційну структуру, 

основні завдання, принципи роботи туристичних підприємств; вивчення 

специфіки функціонування підприємств індустрії туризму на практиці; набуття 
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практичних навичок роботи на підприємстві туристичного профілю; 

розширення світогляду в результаті вивчення специфіки роботи підприємства; 

закріплення теоретичних знань і навичок з циклів дисциплін професійної 

підготовки; визначення питань і пропозицій щодо вдосконалення організації 

діяльності туристичного підприємства. 

Задля успішного виконання завдань з виробничої та переддипломної 

практики майбутні фахівці з туризмознавства мають оволодіти знаннями з 

циклів дисциплін: гуманітарного (історія України, філософія, історія 

української культури, іноземна мова та ін.); професійного (аналіз діяльності 

підприємств туризму, бухгалтерський облік туристичної діяльності, 

інформаційні системи технології в туризмі, маркетинг туризму, менеджмент 

туризму, технологія готельної справи, технологія туристичної діяльності, 

технологія ресторанної справи, рекреаційні комплекси, спортивний туризм, 

організація туризму, правове регулювання туристичної діяльності, організація 

транспортних послуг, організація рекреаційних послуг, організація послуг 

харчування, організація екскурсійних послуг, організація анімаційних послуг, 

економіка ціноутворення в галузі туризму, друга іноземна мова тощо).  

В ході практичної підготовки на різних етапах навчання студенти мають 

ознайомитися з: рекреаційними, туристичними можливостями регіону як 

ресурсною основою для набуття умінь і навичок створення туристичного 

продукту на основі знань, отриманих при вивченні дисциплін гуманітарного, 

професійного циклів. 

Тож, проходженню виробничої і переддипломної практики майбутніми 

фахівцями з туризмознавства передує оволодіння: 

- знаннями: професійної термінології; принципів оцінки господарської 

діяльності туристичного підприємства; методології вивчення природи, 

населення в цілому і окремих народів країни, її історії та культури, 

особливостей політики, господарства, навколишнього середовища; методології 

створення комплексної туристичної характеристики як сукупності умов 

організації розвитку туризму; основ інформаційних технологій в туристичній 
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індустрії; основних принципів і технологій туристично-рекреаційного 

проектування й організації туристичної діяльності; 

- уміннями: обробки економічної інформації, необхідної для аналізу 

ресурсів, створення і просування туристичного продукту; використання 

існуючих пакетів прикладних програм для вирішення завдань професійної 

діяльності в туристичній індустрії; компетентного визначення необхідної 

структури і змісту туристичного продукту; діагностики різних типів 

проблемних ситуацій в туристичній індустрії; планування і здійснення 

контролю за реалізацією проекту; забезпечення оптимальної інфраструктури 

обслуговування з урахуванням природних і соціально-культурних чинників; 

застосування комунікативних технік і технології ділового спілкування; 

Процес проходження практичної підготовки спрямований на формування 

компетентностей майбутніх фахівців з туризмознавства:  

- загальнокультурних: мотивація до професійної діяльності в 

туристичній індустрії; прагнення до постійного саморозвитку, підвищення своєї 

кваліфікації та майстерності; здатність критично оцінювати власні достоїнства і 

недоліки, намічувати шляхи й обирати засоби їх розвитку та усунення, розуміти 

соціальну значущість майбутньої професії; готовність до безконфліктної 

професійної діяльності в туристичній індустрії; здатність самостійно здобувати 

нові знання, використовуючи сучасні освітні технології; оформляти, 

репрезентувати результати виконаної роботи; 

- професійних: володіння теоретичними основами проектування; 

готовність до застосування основних методів проектування в туризмі; здатність 

до реалізації туристичного продукту з використанням інформаційних і 

комунікативних технологій; ефективного спілкування із споживачами 

туристичного продукту. 

В результаті проходження практичної підготовки майбутні фахівці з 

туризмознавства опановують необхідною системою практичних навичок, умінь, 

універсальних і професійних компетенцій, а саме:  
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- знання: основних принципів і технологій туристично-рекреаційного 

проектування та організації туристичної діяльності; основ інформаційних 

технологій в туристичній індустрії; професійної термінології, принципів оцінки 

господарської діяльності підприємства; 

- уміння: компетентно визначати необхідну структуру і зміст 

туристичного продукту; діагностувати і виявляти різні типи проблемних 

ситуацій в туристичній індустрії, планувати і здійснювати контроль за 

реалізацією проекту; забезпечувати оптимальну інфраструктуру 

обслуговування з урахуванням природних і соціально-культурних чинників; 

застосовувати комунікативні техніки і технології ділового спілкування; 

обробляти економічну інформацію, необхідну для аналізу ресурсів, створення і 

просування туристичного продукту; використовувати існуючі пакети 

прикладних програм для вирішення професійних завдань; 

- навички: туроперейтингу; вирішення проблемних ситуацій, що 

виникають в ході реалізації туристичного продукту; основними 

комунікативними методами і прийомами ділового спілкування в професійній 

сфері; аналізу ефективності застосовуваних прикладних програм, роботи з 

прикладними програмними засобами; ефективних продажів туристичного 

продукту; аналізу і обробки наукової інформації в туристичній діяльності з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; застосування методів 

моніторингу ринку туристичних послуг, прикладних методів дослідної 

діяльності в туризмі; впровадження інноваційних технологій в туристичній 

діяльності; використання науково-дослідних та науково-виробничих технології. 

Проведення стажування відбувалось у готелях Туреччини: «Starlight 

Convention Center Thalasso & Spa 5*» (м. Сіде), World Palace & Kiris Resort  

(м. Кемер), а також у групі готелів «Victoria group hotels and resorts» Болгарії. 

Стажування студентів всіх курсів (з 1 по 6) спеціальності «Туризм» в 

готелях Туреччини супроводжувалось розробкою та укладанням двосторонніх 

двомовних договорів між Запорізьким навчальним університетом та 
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приймаючою стороною, формуванням груп, оформленням відповідних 

документів, супроводом до місця стажування.  

Під час стажування студенти мали можливість ознайомитись з роботою 

таких працівників, як: аніматор, ресепшіоніст, гест релейшн, бармен, офіціант, 

дитячій аніматор та ін.  

Результатами стажування в готелях Туреччини було набуття студентами 

умінь і навичок:  

- роботи з клієнтами готелю; спілкування з іноземними туристами; 

комунікативних навичок; роботи в барі; анімаційної діяльності з клієнтами 

різних вікових груп; дитячої анімації; спілкування іноземними мовами 

(англійською, французькою, німецькою, турецькою та іншими); організації 

спортивно-оздоровчих заходів; обслуговування в ресторані; роботи офіціантом; 

надання інформації про наявність вільних номерів, вартість проживання 

залежно від категорії номера, умов бронювання; організації прийому і 

розміщення клієнтів, доставки в номер їх багажу; прийому і оформлення 

документів, необхідних для реєстрації в готелі, із застосуванням 

спеціалізованих готельних програм «Fidelio», «Reservation Opera» та ін.; 

зберігання, видачі та отримання ключа від номеру; інформування про послуги, 

що надаються готелем, прийняття замовлення на їх виконання, контроль 

виконання; роботи гест релейшн; виконання обов’язків ресепшіоніста; 

спілкування іноземними мовами з клієнтами та колегами; участі у проведенні 

нарад, прийнятті рішень; замовлення й бронювання квитків на транспорт, у 

музеї, на екскурсії та ін.; інформування про розташування памʼяток, обʼєктів 

культури і відпочинку. 

Результати стажування обговорювались на завершальній конференції за 

участю студентів, що пройшли стажування, студентів молодших курсів, на яких 

чекає цей процес, викладачів кафедри туризму, декана факультету, керівників і 

фахівців підприємств туристичної галузі. В ході конференції студенти 

звітували, репрезентували презентації, доповідали про хід і результати їх 
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стажування. Наприкінці студенти отримали відповідні сертифікати про 

проходження стажування в готелях Туреччини. 

Зважаючи на теоретичне підґрунтя та особистий педагогічний досвід, 

зазначимо, що завдання сучасного викладача полягають не лише в тому, щоб 

надавати знання майбутнім фахівцям з туризмознавства, а й у створенні їх 

мотивації і формуванні умінь самонавчання протягом життя.  

З огляду на це, важливими у професійній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства вбачаються саме позааудиторні заходи, як засіб інтенсифікації 

навчання шляхом набуття студентами власного певного практичного досвіду і 

уявлень задля формування необхідних особистих якостей і рис, що 

визначаються їх ставленням до оточуючого соціокультурного, полікультурного 

середовища. При цьому важливо враховувати скерованість організації цих 

заходів задля ефективного виховання, формування у студентів таких 

необхідних для майбутньої професійної діяльності в галузі туризму якостей, як: 

здатність пристосовуватись; інноваційно і творчо мислити; полікультурність, 

комунікабельність, чуйність; відповідальність; духовність; усвідомлення й 

засвоєння соціальних норм, правил; соціальний інтелект; національна 

свідомість; прагнення до морально-етичного вдосконалення. 

Враховуючи окреслене, у професійну підготовку майбутніх фахівців з 

туризмознавства було впроваджено такі позааудиторні заходи, як:  

Організація і проведення Дня Європи (щороку, 2011-2016 рр.), в рамках 

якого представлено інформацію з ЄС та його освітнього простору.  

Результатами участі студентів спеціальності «Туризм» всіх рівнів вищої 

освіти у проведенні заходу, є набуття: 

- практичного досвіду самостійного і за допомогою керівника групи 

оформлення спеціального намету з інформацією про ЄС, підготовки і 

проведення презентації про Туреччину, участі у танцювальних виступах, 

підготовки й проведення конкурсів та вікторин із запитаннями про національні 

традиції й культуру, географічні, історичні, релігійні особливості країни;  
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- досвіду участі в розгорнутих книжкових виставках: «Україна-ЄС», 

«Мови країн Європи», «Мистецтво без кордонів», виставці, присвяченій 

Міжнародному дню музеїв, інтерактивних презентаціях освітніх можливостей в 

Європі, експрес-школі європейських мов, де відбулися інтерактивні заняття з 

іноземних мов (мов ЄС), що проводили студенти факультету іноземної 

філології, у презентації мовних курсів Центру вивчення іноземних мов ЗНУ; 

конкурсах та вікторинах; інтерактивній екскурсії країнами ЄС в Центрі 

європейської інформації, віртуальній екскурсії по місцях, з якими асоціюються 

європейські цінності; у соціомобі «Парасольки «Верховенство права»; 

спілкування з учасниками освітніх програм і стажувань в Європі у пункті 

«Національні товариства», в якому брали участь: Запорізьке товариство 

польської культури імені Адама Міцкевича, Запорізьке обласне товариство 

болгарської культури; Запорізьке міське болгарське товариство «Роднина», 

Грецька рада «Еллада»; Молодіжна громадська організація «Європейська 

молодь України» [129]; 

- практичних навичок і умінь щодо: організації, пошуку, аналізу, 

представлення інформації; розроблення презентації; створення опитувальників, 

завдань для проведення конкурсів і вікторин; планування роботи, встановлення 

завдань, їх розподіл між учасниками та виконання; аналіз результатів 

діяльності; роботи в групі; ініціативного, творчого і самостійного підходу до 

діяльності; спілкування з представниками різних культур, країн, міських 

товариств. 

Організація і проведення «Туристичного зльоту» представників 

факультету фізичного виховання, присвяченого Дню фізичної культури і 

Всесвітньому Дню туризму на о. Хортиця (щороку, 2011-2016 рр.), в рамках 

якого протягом двох днів проводилися змагання із спортивно-оздоровчого 

туризму, а саме: розпалювання багаття, встановлення наметів; конкурс на 

кращу похідну пісню, топографічний конкурс, дистанція з перешкодами, 

стрибки через яму, навісна переправа через річку, бігова дистанція [498]. 
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Результатами участі студентів 1-6 курсів спеціальності «Туризм» 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, у 

проведенні заходу визначено:  

- набуття досвіду участі командних змаганнях, розпалюванні багаття, 

встановленні наметів; конкурсі на кращу похідну пісню і топографічному 

конкурсі, в якому виявляли уміння орієнтуватися по картах і туристичних 

маршрутах; дистанції з перешкодами, стрибках через яму, навісній переправі 

через річку, біговій дистанції; демонстрація готовності до туристичного 

походу, кмітливість, згуртованість, набули: 

- оволодіння практичними навичками й уміннями щодо: командних 

змагань, командного духу; уміння орієнтуватися по картах і туристичних 

маршрутах, долати перешкоди; витривалості, готовності до туристичного 

походу; організації анімаційної діяльності й проведення культурно-дозвіллєвих, 

спортивних заходів; 

- розвиток особистісно-професійних якостей: кмітливості, згуртованості, 

взаєморозуміння, планування, організації, співпраці; відповідальності; 

наполегливості, прагнення до перемоги; намагання досягти успіху; 

- отримання дипломів та грамот учасників й переможців конкурсів. 

Організація і проведення туристичної виставки «Туризм» за підтримки 

Запорізького обласного управління культури і туризму (14.04.2011 р., 

експоцентр «Козак-Палац», м. Запоріжжя). 

Результатами участі студентів у проведенні заходу є: 

- отримання досвіду проведення туристичної виставки із самостійним 

розробленням, оформленням і презентацією рекламного стенду «Туризм як 

спорт»; спілкування з учасниками виставки; надання, обмін інформацією з 

туризму;  

- оволодіння практичними навичками і уміннями щодо: самостійного 

розроблення, оформлення і презентації рекламної дошки; комунікації; надання, 

аналізу, обміну інформацією; колективної співпраці; організації, планування; 

проектування; уміння спілкуватись; правил соціальної етики; 
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- набуття особистісно-професійних якостей: самостійності, творчості, 

полікультурності, освіченості, ерудованості, відповідальності, впевненості в 

собі, самоаналізу, самоконтролю. 

В ході теоретичного опрацювання обраної теми, аналізу закордонного 

досвіду, особистої педагогічної практики, встановлено, що професійна 

підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства набуває ефективності за 

умови спільної діяльності закладів вищої освіти та роботодавців туристичної 

сфери. Тож, ми переконані, що на виконання цього процесу доцільно 

запроваджувати такі заходи, як: 

- практичне навчання студентів на певних робочих місцях; 

- розширення спектру освітніх послуг закладів вищої освіти, 

затребуваних на ринку праці; 

- участь у визначенні вимог до якості підготовки фахівців; експертній 

оцінці основних освітніх програм, розроблених структурними підрозділами 

закладів вищої освіти; включенні до освітньо-професійних програм додаткових 

компетенцій з урахуванням думок провідних регіональних фахівців з туризму;  

- залучення до участі в розробці та рецензуванні навчально-методичної, 

навчальної, нормативної документації; 

- участь у проведенні роботодавцями, фахівцями-практиками навчальних 

занять для студентів (лекцій, семінарів, майстер-класів, ділових ігор, 

практикумів); 

- залучення роботодавців з туризму до участі у підсумковій державній 

атестації студентів; 

- стажування викладачів на певних робочих місцях в туристичній сфері; 

- підвищення кваліфікації роботодавців у вищих навчальних закладах; 

- участь фахівців з туризму у науково-практичних конференціях різних 

рівнів, навчальних проектах, наукових сесіях, днях науки; 

- проектна інтеграція (спільні наукові дослідження з туризмознавства, 

відкриття базових кафедр закладів вищої освіти на підприємствах роботодавців, 

створення спільних малих наукомістких підприємств); 
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- працевлаштування випускників на підприємствах туристичної 

індустрії; 

- впровадження нових форм соціального партнерства, нових типів 

договорів, спрямованих (з урахуванням їх максимального узгодження і 

реалізації взаємних інтересів) на підготовку фахівців і забезпечення кадрових 

потреб туристичних підприємств; 

- спільна участь у регіональних консультативних радах і об’єднаннях з 

метою вдосконалення змісту професійної освіти з урахуванням регіональних 

потреб; 

- спільна участь в організації процесу вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства відповідно до інтеграції в 

європейський науковий і освітній простір.  

Тому, зважаючи на зазначене, враховуючи також аналіз закордонного 

досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, на 

виконання практико-орієнтованої складової визначених організаційно-

методичних умов (посилення взаємозвʼязку закладів вищої освіти з 

роботодавцями − фахівцями туристичної індустрії шляхом залучення їх до 

освітнього процесу; вдосконалення практичної підготовки студентів, процесу 

стажування і різних видів практик на всіх рівнях й етапах освіти), з метою 

формування ключових компетенцій майбутніх фахівців з туризмознавства в 

освітньому процесі їх підготовки на різних етапах навчання поряд з 

проведенням усіх запланованих видів практик відповідно до навчальних планів, 

програм та на основі договорів було запроваджено також нові заходи, 

спрямовані на спільну роботу, спільні проекти, спільну участь, планування та 

організацію діяльності з роботодавцями − фахівцями підприємств туристичної 

індустрії (додаток Д.1, табл. Д.1.1). 

Проведення зазначених заходів здійснювалось за допомогою матеріально-

технічного забезпечення, а саме:  

- програмно-інформаційне забезпечення туристичного підприємства; 
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- технологічне обладнання кафедри туризму (проектор, екран, 

компʼютер), компʼютерний кабінет (з компʼютерами, обʼєднаними в єдину 

локальну мережу) із встановленим програмним забезпеченням; 

- електронні видання навчальних і науково-практичних посібників (4 

найменування);  

- програмні засоби Internet (Usenet, FTP, ИС Gopher, ИС WAIS), ИС 

World Wide Web (WWW), FTP, Chat, ICQ, Ms Office, Macromedia Dream Weaver, 

3D Max Studio, Adobe Photoshop 7.0, AutoCAD 2000, Corel Draw 11.0, Fractal 

Design Painter, Sound Forge 5.0, Flask Mpeg XiS 3.0 Expert та ін.  вихід у 

систему Інтернет (сайт кафедри туризму корпоративного порталу Запорізького 

національного університету функціонує в Інтернет-мережі). 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення супроводжувалось 

такими матеріалами, як: 

- договір про проведення практики студентів; 

- навчальна програма; 

- робоча програма; 

- щоденник практиканта; 

- відомість-характеристика. 

Вдосконалення процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства здійснювалось у таких напрямах, як:  

- практична підготовка студентів на дійсних робочих місцях у 

туристичних підприємствах; 

- участь роботодавців у визначенні вимог до якості підготовки фахівців 

та ключових компетенцій;  

- участь у розробці та рецензуванні навчально-методичної, програмної 

документації, навчальних, робочих програм практик; 

- участь у проведенні роботодавцями, фахівцями-практиками навчальних 

занять для студентів (воркшопу «Професійно-кваліфікаційні вимоги до 

сучасного молодого фахівця»; майстер-класу з розробки туристичних проектів; 
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круглих столів: «Особливості професії менеджера з туризму», «Карʼєра в 

туризмі», «Розвиток науково-інноваційної діяльності у вищих навчальних 

закладах», «Особливості регіонального розвитку туризму»; онлайн- та відео- 

тренінгів: «Розвиток готельної справи у світі», «Технологія готельної справи», 

«Організаційна структура готелю, функції та обовʼязки персоналу», 

«Особливості обслуговування гостей в готелі», «Імідж співробітника готелю», 

«Технологія бронювання номерів в готелі», «Технологія надання додаткових 

послуг в готелі», «Особливості обслуговування різних категорій гостей», 

«Конфліктні ситуації в готелі та шляхи їх вирішення», «Проходження 

співбесіди»; ділових ігор: «Просування туристичного продукту», «Туристична 

віза», «Якість надання туристичних послуг і способи її регулювання», «Процес 

формування ціни на туристичний продукт» з методами моделювання; лекції та 

семінару: «Особливості туристичної послуги»; практичних занять: 

«Бронювання туру», «Туристична документація»);  

- участь у розробці, рецензуванні навчально-методичної літератури 

(«Організація туристичної діяльності»; «Основи проектування туристичного 

продукту: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра 

спеціальності «Туризмознавство (за видами)»; «Основи маркетингу: практикум 

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм»); 

- участь роботодавців з туризму в науково-практичних конференціях, 

навчальних проектах, наукових сесіях, днях науки, форумах (міжнародна 

конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та 

туризму» (2010 р., 2013 р.), регіональний форум «Наука. Влада. Бізнес»); 

- участь викладачів і студентів у семінарі «Літо з Наталі Турс» з 

презентацією літніх напрямів та нової системи бронювання Natecnia 

(туроператор «Наталі Турс Україна», 07.04.2015 р., готель «Театральний»); 

- проектна інтеграція (спільні наукові дослідження, управління процесом 

розробки, розміщення на сторінках сайту студентських туристичних проектів; 

збір, аналіз, оновлення інформації, розміщення студентських туристичних 

проектів на сторінці у соціальній мережі Fasebook ТА «Магеллан»); 
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- працевлаштування випускників (Готель «Театральний» (ТОВ 

«Таврійська інвестиційна група»); ТОВ туристична агенція «Магеллан»; ТОВ 

«Інвестоптим» готель Four Points by Sheraton (Khortitsa Palace Hotel)); готель 

Туреччини: «Starlight Convention Center Thalasso & Spa 5*» та ін.; 

- впровадження нових форм соціального партнерства, нових типів 

договорів, спрямованих (з урахуванням їх максимального узгодження і 

реалізації взаємних інтересів) на підготовку фахівців і забезпечення кадрових 

потреб туристичних підприємств; 

- спільна участь у проведенні туристичної виставки «Туризм» за 

підтримки Запорізького обласного управління культури і туризму  

(14.04.2011 р., експоцентр «Козак-Палац», м. Запоріжжя));  

- участь у регіональних консультативних радах і обʼєднаннях щодо 

вдосконалення змісту професійної освіти з урахуванням регіональних потреб; 

- спільна участь щодо організації процесу вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства відповідно до інтеграції в 

європейський науковий і освітній простір; 

- участь роботодавців в якості експертів у попередньому, поточному, 

підсумковому контролі знань студентів з дисциплін професійного спрямування; 

- участь роботодавців як експертів у пілотному дослідженні з метою 

зʼясування сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України; 

- участь роботодавців в якості експертів у проведенні педагогічного 

експерименту на всіх його етапах щодо сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; 

- спільна участь викладачів, фахівців, студентів у проведенні 

позааудиторних заходів. 

В ході роботи з’ясовано, що результатами проведених нами заходів щодо 

вдосконалення практичної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, є: 

- поглиблення системи професійних знань з: організації туристичної 

діяльності; документального забезпечення туристичних послуг; систем онлайн-
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бронювання; туристичних можливостей регіону як ресурсної основи для 

створення туристичного продукту; структури підприємства; технології 

туроператорської, турагентської, готельної діяльності; вирішення типових 

професійних завдань і оцінювання результатів праці; усвідомлене і правильне, 

творче застосування набутих знань на практиці; намагання і здатність до 

цілеспрямованого постійного поглиблення й підвищення рівня знаннєвого 

потенціалу шляхом його практичного втілення;  

- набуття умінь: розроблення проекту туру; розрахування вартості туру; 

презентації туру; робота з системами онлайн-бронювання; резервування й 

бронювання місця в готелі, транспортних квитків, квитків у кіно, театр, музей, 

інших послуг; складання плану екскурсії та проводження її; здійснення 

організаційних, управлінських, сервісних видів діяльності; пошуку та 

бронювання туру; організації анімаційної діяльності та проведення культурно-

дозвіллєвих заходів; ініціювання дослідно-інноваційних проектів, генерування 

творчих ідей; визначення стратегії, володіння різними методами, прийомами, 

методиками в процесі діяльності; ефективного оперування інформацією, 

використовуючи сучасні інформаційні технології; розроблення сайту, 

інформаційного наповнення його; організації своєї роботи і діяльності 

колективу; праці в групі; з клієнтом, знаходячи найкращі шляхи для його 

задоволення у туристичних послугах; 

- оволодіння навичками: основних способів роботи в локальному та\або 

мережевому IT-середовищі туристичного підприємства для забезпечення його 

відповідною інформацією; застосування програмних туристичних систем для 

створення і просування туристичного продукту; прийняття ефективних IT-

рішень щодо нестандартних турів; володіння основними способами роботи в 

туристичному агентстві, готельному підприємстві; самостійного проведення 

культурно-дозвіллєвих заходів; продажу туристичного продукту; успішного 

використання іноземних мов у професійній діяльності; погодження, 

оформлення і доведення туристичних послуг до споживача; здійснення 

ефективної туристичної діяльності в ринкових умовах; розробки проекту, 
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забезпечення необхідної якості надання туристичних послуг; створення 

психологічного клімату при спілкуванні зі споживачем; правильного вибору і 

використання технічних засобів та інформаційних технологій під час надання 

туристичних послуг; бронювання турів, розробки і просування туристичних 

проектів, презентації особистих туристичних проектів; проведення рекламних 

заходів з просування туру; 

- сформованість і проява особистісно-професійних якостей: 

полікультурності; емоційно-вольових, комунікативних якостей; 

міжособистісного спілкування; адаптації; професійної самосвідомості, 

майстерності, творчості, самоактуалізації, самовизначення; стійких мотивів і 

професійно-ціннісних орієнтацій, що забезпечують цілеспрямоване опанування 

знаннями та інтерес до обраної спеціальності; розуміння сутності і значення 

інформації в діяльності та розвиткові туризму; позитивного ставлення до 

науково-дослідної діяльності з туризмознавства; потреби у підвищенні 

особистого рівня готовності до виконання професійно спрямованих завдань; 

здатність до самостійного набуття нових знань й умінь та реалізації їх у 

професійній діяльності; потреби у творчому самовизначенні, постійному 

самовдосконаленні протягом життя; усвідомлення значущості самоосвіти і 

саморозвитку, мотивації до творчості як стилю життя та професійної 

діяльності; прагнення до самовдосконалення, самореалізації, збагачення та 

розширення професійно-творчої діяльності. 

Прикладними результатами вдосконалення практичної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства були такі: 

- проведення оглядової автобусної екскурсії м. Запоріжжям з гостями 

міжнародної конференції Актуальні проблеми фізичного виховання, 

реабілітації, спорту та туризму (Запоріжжя, 2010 р.) (студент Д. Шулаєв). 

- розробка дизайну, алгоритму та структури сайту; пошук, збір, аналіз, 

оновлення, подання, розміщення інформації на сайті та на сторінці у соціальній 

мережі Facebook ТА «Магеллан» (додаток Д.1, рис. Д.1.1). 
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- проектна інтеграція (спільні наукові дослідження, розміщення на 

сторінках сайту студентських туристичних проектів; збір, аналіз, оновлення 

інформації, розміщення студентських туристичних проектів на сторінці у 

соціальній мережі Fasebook ТА «Магеллан» (додаток Д.1, рис. Д.1.2). 

- працевлаштування студентів: готель «Театральний» (ТОВ «Таврійська 

інвестиційна група»); ТОВ туристична агенція «Магеллан»; ТОВ 

«Інвестоптим» готель Four Points by Sheraton (Khortitsa Palace Hotel). 

- участь у семінарі «Літо з Наталі Турс» з презентацією літніх напрямів 

та нової системи бронювання Natecnia (туроператор «Наталі Турс Україна», 

07.04.2015 р., готель «Театральний») (студенти В.Карімова, О.Стан, 

М.Степаненко).  

- прийняття для подальшого планування, організації та реалізації у 

практичній діяльності ТА «Магеллан»; готелю «Театральний» (ТОВ 

«Таврійська інвестиційна група») студентських розробок туристичних та 

екскурсійних маршрутів і проектів; 

- стажування на певних робочих місцях (ресепшіоніст, аніматор, дитячий 

аніматор, офіціант, бармен, працівник із зв’язку з гостями) студентів в готелях 

Туреччини слугувало формуванню умінь, навичок, здатностей, професійних і 

особистісних якостей на основі системи теоретичних знань з туризмознавства; 

отримання відповідних сертифікатів позитивно позначилось на їх подальшому 

працевлаштуванні на підприємствах галузі туризму України й зарубіжжя.  

Таким чином, на основі теоретичного аналізу та особистого педагогічного 

досвіду з питання практичної підготовки у виробничих умовах (туристичних 

підприємствах, агенціях, готелях), встановлено, що ця підготовка є однією із 

найважливіших складових професійної освіти майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти. В ході цього процесу майбутні 

фахівці з туризмознавства набувають перших у житті професійних умінь і 

навичок, підтверджуючи, поширюючи й поглиблюючи наявні академічні 

професійні знання.  
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Також, у ході роботи з’ясовано й практично доведено важливість і 

необхідність в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства на різних етапах їх навчання поряд з проведенням усіх 

запланованих видів практик відповідно до навчальних планів, програм, на 

основі договорів, запровадження нових заходів, спрямованих на посилення 

взаємозвʼязку закладів вищої освіти з роботодавцями шляхом їх залучення до 

освітнього процесу, спільного планування, організації та співпрацї.  

З метою підвищення ефективності реалізації запроваджених заходів 

розроблено освітньо-інформаційне середовище, що забезпечило інтеграцію 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. 

 

 

4.3. Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного 

середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

 

Стрімка інформатизація науково-освітнього простору країни, 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес, ґрунтується на відповідній нормативно-правовій основі. Так, 

Національною програмою «Освіта. Україна ХХІ сторіччя» завбачається 

забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, 

запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій 

та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного 

забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему 

комп’ютерної інформації [131]. Згідно Концепції розвитку дистанційної освіти 

в Україні, розвиток освітньої системи в Україні має призвести до: 

- появи нових можливостей для оновлення змісту навчання та методів 

викладання дисциплін і розповсюдження знань; 

- розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її 

одержання для великої кількості молодих людей, включаючи тих, хто не може 

навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами внаслідок 
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браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, 

віддаленості від великих міст, престижних навчальних закладів тощо; 

- реалізації системи безперервної освіти «через все життя»; 

- індивідуалізації навчання при масовості освіти [131]. 

Для досягнення окреслених результатів необхідно швидкими темпами 

розвивати дистанційну освіту, запровадження якої в Україні передбачено 

Національною програмою інформатизації, що включає стратегічні цілі, основні 

принципи, очікувані наслідки реалізації інформатизації [393]. Національна 

Доктрина розвитку освіти щодо інформаційних технологій в освіті наголошує 

на пріоритетності у розвитку освіти впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), які удосконалюють навчально-виховний 

процес, ефективність освіти, доступність, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві, що досягається шляхом:  

- забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої 

на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників 

навчально-виховного процесу; 

- запровадження дистанційного навчання із застосуванням у 

навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних 

технологій поряд з традиційними засобами; 

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних 

рівнів складності залежно від конкретних потреб, та випуску електронних 

підручників;  

- створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають 

світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації 

ефективних стратегій досягнення цілей освіти [312].  

Згідно Положення про дистанційне навчання [392], необхідно 

здійснювати організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження 

дистанційного навчання в освітньому процесі навчальних закладів України.  

Зазначене підтверджує, що держава підтримує процес інформатизації 

освіти, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти; 
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сприяє забезпеченню навчальних закладів компʼютерами, сучасними засобами 

навчання, створенню глобальних інформаційно-освітніх мереж; забезпечує 

розвиток всеохоплюючої системи моніторингу якості освіти всіх рівнів; 

наголошує на необхідності впровадження дистанційного навчання як засобу 

покращення освітнього процесу. Тож, одним із шляхів інтенсифікації 

навчального процесу майбутніх фахівців з туризмознавства й надання йому 

професійної спрямованості є широке впровадження електронних засобів 

навчання, інформаційних і комунікаційних технологій, дистанційного 

навчання.  

Дослідження застосування інформаційного підходу в педагогічному 

процесі розкрито в роботах Н.О. Яковлевої [533], а також у працях 

Л.М. Хуторської, яка заклала основи інформаційної педагогіки [507]. Ми 

поділяємо думку пані вченої, що загальна концепція інформації в педагогіці 

надає можливість замінити традиційну площину проблематики педагогічного 

дослідження навчального й виховного процесів проблематикою інформаційної 

діяльності при здійсненні цих процесів.  

З огляду на обрану тему нашого дослідження, важливим вбачаємо 

врахування вимог до системи освіти та професійної підготовки, зазначені в 

складовій галузевого стандарту вищої освіти освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра за напрямом 0504 «Туризм», фахового спрямування 

6.050400 «Туризм» [453]. Зокрема, цим документом обумовлено, що для 

забезпечення якості підготовки фахівців туристичного профілю вищий 

навчальний заклад повинен використовувати в навчальному процесі такі 

елементи, як: 

- навчальну лабораторію «Туристська фірма»; 

- мультимедійну лінгафонну лабораторію; 

- навчальну лабораторію «Готель»; 

- методичний кабінет екскурсійної та музейної справи; 

- навчальну лабораторію туристських інформаційних технологій; 

- навчальну лабораторію з спортивного туризму [453].  
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Отже, з огляду на зазначене, підкреслимо, що підвищення якості 

підготовки фахівців туристичного напряму вбачається у впровадженні в 

освітній процес інформаційних технологій туристичного спрямування, 

використанні мультимедійних засобів навчання, як способу творчого засвоєння 

і використання студентами навчального матеріалу; формування дослідних і 

пошукових умінь, навичок приймати оптимальні рішення; розвитку 

зацікавленості та позитивного ставлення до навчання й майбутньої професійної 

роботи в туристичній сфері; стимулювання зацікавленості науково-дослідною 

діяльністю з туризмознавства. 

Аналіз інформаційно-освітніх сайтів України, здійснений національними 

експертами Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті (ІІТО 

ЮНЕСКО), демонструє, що основними підходами під час створення ресурсів 

навчального призначення (що виконуються за власною ініціативою та за власні 

кошти), є технології веб-проектування, за допомогою яких створюються 

електронні підручники і комплекси, що розміщуються в середовищі внутрішніх 

локальних мереж [400, c. 62]. Проблемами, що виокремлюють національні 

експерти в сфері використання електронних освітніх ресурсів, є: 

- недостатньо розвинена нормативно-правова база, яка регламентує 

впровадження ІКТ в навчальний процес; 

- недостатнє нормативно-організаційне регулювання впровадження ІКТ 

у навчальний процес з боку регіональних і місцевих органів управління 

освітою; 

- недостатньо глибоке розуміння керівниками особливостей виконання 

управлінських функцій при побудові Організаційно-методичних та дидактико-

психологічних процесів із застосуванням ІКТ; 

- необґрунтоване копіювання і перенесення освітньо-орієнтованих ІКТ 

закладів вищої освіти до навчального процесу; 

- недостатня глибина прикладних досліджень в контексті проблем 

Організаційно-методичних та дидактико-психологічних процесів із 

застосуванням професійно орієнтованих освітніх ІКТ; 
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- низький рівень підготовки педагогічних кадрів з питань створення та 

застосування електронних програмно-педагогічних засобів в навчальному 

процесі; 

- орієнтація основного змісту програм підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів на освоєння застосування в навчальному 

процесі комерційного програмного забезпечення в частині використання 

офісних пакетів [400, c. 62-63]. 

Теоретичне опрацювання закордонного досвіду демонструє, що розвиток 

дистанційного навчання, як сукупності сучасних технологій в Європі і США 

припадає на початок 1970-х рр. Причини його виникнення і поширення 

полягали в тому, що кожна людина, яка бажала здобути освіту, отримувала 

можливість навчатися й одержати диплом будь-якого вищого навчального 

закладу. Підкреслимо, що на сьогодні кожна країна Європи має навчальні 

заклади, що реалізують програми дистанційного навчання, методики яких 

відпрацьовані на професійному рівні. Найбільший інтерес при навчанні 

викликають програми, в яких використовуються новітні інформаційні 

технології, компʼютери, мультимедіа, супутникове цифрове телебачення, 

мережеві технології.  

З’ясовано, що отримати вищу освіту з туризму дистанційно пропонують 

такі університети, як: Schiller International University − міжнародна гостинність 

та управління туризмом [541]; Leeds Beckett University − управління готельним 

бізнесом; міжнародний менеджмент туризму [549]; London School of Business & 

Finance − управління гостинністю, спортом і туризмом [570] та багато інших. 

Провідні світові платформи надають можливість студентам навчатися 

онлайн (масові відкриті онлайн-курси − Massive open online course (МООС)) у 

викладачів провідних світових університетів, увійти до мультинаціональної 

студентської групи (на форумах), отримати документ, що підтверджує успішне 

проходження всього курсу. Найбільші онлайн-платформи викладають 

відеоматеріали та проводять оцінювання отриманих знань [379].  
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Так, онлайн-платформа Coursera, що в розділі «Освіта» рейтингу веб-

сайтів журналу «Time» посіла перше місце завдяки динаміці розвитку: список 

організацій-партнерів постійно розширюється, кількість курсів і студентів 

зростає. З Coursera співпрацюють освітні установи США (Стенфорд, Прінстон, 

Каліфорнійський, Колумбійський університети), окремих штатів (Теннессі, 

Нью-Йорк, Небраска) та провідні культурні організації (Музей природознавства 

США) [581]. Платформа містить такі курси туристичного спрямування: 

управління готелем: продаж, попит і прибуток; основи розподілу готелів; 

готель «Етуаль» − готель в кризі? Ці курси тривають від 4-х до 11-ти тижнів, 

кожен поділено на декілька модулів, у ході вивчення яких студенти проходять 

тестування. Курси містять інформацію про лектора, рекомендовану літературу. 

Після реєстрації студент отримує безкоштовний доступ до всіх онлайн-курсів і 

розкладу (повідомлення про початок лекцій приходить на електронну пошту). 

Після закінчення курсів студентам надається сертифікат [581]. 

Онлайн-платформа Canvas Network відрізняється різноманітністю курсів 

(серед яких − готельний та ресторанний бізнес), що проводять доктори наук, 

менеджери, письменники. Курси не мають єдиного підходу до викладання: 

матеріал пояснюють в коротких відеолекціях, обговорюють питання на форумі 

з викладачем та іншими студентами. Сертифікат надається не завжди. 

Особливості курсу містяться в наведеному описі, що перелічує: для кого 

розроблена програма, чи доступна для всіх або орієнтована виключно на 

професіоналів певної галузі. Інколи курси мають вікове обмеження. Платформа 

пропонує безкоштовні, умовно безкоштовні (з придбанням додаткових 

навчальних матеріалів, навчальних посібників) та платні курси, що тривають 2-

3 тижні, анонсуються заздалегідь, кількість місць на них обмежена [545]. 

Платформа Udemy серед багатьох інших курсів пропонує такий 

початковий туристично спрямований курс: почніть свій власний бізнес-туризм. 

Освітні проекти розподілені на 16 категорій, серед яких є компʼютерні, 

гуманітарні дисципліни, мистецтво. Сайт має російськомовну версію. Курси 

читають інструктори, які мають практичний досвід у бізнесі, менеджменті, 
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фінансах; один із курсів розроблений Джеком Уелчем, генеральним директором 

General Electric, топ-менеджером з великим управлінським досвідом [575]. Усі 

матеріали на сайті платні. Після закінчення студенти отримують сертифікат. 

Деякі курси пропонують унікальну можливість підтвердити свої знання у 

спеціальному центрі й отримати сертифікат, завірений такими компаніями, як: 

Microsoft Corporation, Cisco Systems, Financial Industry Regulatory Authority. 

Професіонали й викладачі мають можливість створювати і продавати на 

платформі власні курси. Тож, з огляду на розглянуті нами онлайн-платформи: 

Coursera, Canvas, Network Udemy, підкреслимо, що такі всесвітні платформи 

дійсно надають унікальну можливість людям будь-якого соціального статусу, 

національності, фінансових можливостей, отримати доступ до освітніх ресурсів 

безкоштовно, прослухати лекції видатних учених та фахівців, підвищити 

власну кваліфікацію, розкрити нові види діяльності. 

Слід наголосити на прогресивних заходах вітчизняної освітньої системи 

щодо оптимізації надання освітніх послуг й покращення якості навчання. Так, 

інформацію про освітянські сайти інститутів, центрів, проблемних лабораторій 

з питань дистанційної освіти, можливо дізнатись на офіційному сайті 

Міністерства освіти і науки України [295]. 

Серед платформ дистанційного навчання в Україні використовують: 

Prometheus, що містить безкоштовні онлайн-курси від викладачів Могилянської 

академії, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» [310]; освітній проект ВУМ online, [97]; 

портал електронного навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка [380] та ін. Ці платформи 

надають можливість безкоштовно навчатися за обраними курсами, матеріал 

яких містить відеолекції найкращих викладачів провідних університетів 

України, різні інтерактивні завдання і тести для перевірки знань. Також 

платформи містять форум для обговорення питань, що виникли, з викладачами 
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і студентами. Після успішного завершення студенти можуть отримати 

сертифікат. 

Слід зазначити, що аналіз фахівців ІІТО ЮНЕСКО електронних 

програмно-педагогічних засобів, що використовуються в навчальному процесі 

закладів вищої освіти України, показав, що найбільш поширеним є 

інформаційне освітнє середовище, створюване і підтримуване за допомогою 

вільно розповсюджуваної програмної інструментальної платформи Moodle, 

дидактичної основою якої є контент, орієнтований на його самостійне освоєння 

студентами [348]. Вважаємо важливою думку експертів ІІТО ЮНЕСКО, що 

використання саме цього інформаційного середовища повною мірою відповідає 

головній парадигмі навчання в сучасних умовах – формування у студентів 

самостійності та творчого підходу до навчального процесу при вивченні 

дисциплін і практичного застосування отриманих знань [348].  

В освітній практиці Запорізького національного університету 

використовується саме система дистанційного навчання Moodle, що є 

безоплатною, відкритою системою керування вмістом сайту (Content 

Management System − CMS), спеціально розробленою для створення онлайн-

курсів. Варто відзначити, що цю систему використовують 197 країн світу, вона 

перекладена багатьма мовами, у тому числі й українською. 

Зазначимо, що поняття система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) розглядається як модульне обʼєктно-орієнтоване 

динамічне навчальне середовище, що: є вільно поширюваною системою 

управління навчальним контентом (Ю.В. Триус) [487, с. 6]; активно 

впроваджується в освітню практику, обумовлюється її високим педагогічним 

потенціалом, та досить простим і зручним інтерфейсом, широко 

використовується для розробки дистанційних курсів, які надають можливість 

студентам самостійно освоювати навчальний матеріал в умовах епізодичної 

опосередкованої взаємодії з викладачем, заснованої на використанні ресурсів 

інформаційно-комунікаційних мереж (Ю.М. Хохрякова) [506, с. 318]. Зважаючи 

на теоретичні підходи щодо особливостей розробки навчальних курсів у 
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системі Moodle, відображені у працях науковців (А.В. Андреєв, В.К. Вінник, 

І.В. Герасименко, В.В. Осадчий, O.Г.Пoкaлo, Ю.В. Триус, В.М. Франчук) [15; 

96; 338; 487; 489], а також власний практичний досвід, вважаємо, що необхідно 

розширювати й поглиблювати навчально-методичні можливості системи 

Moodle в освітньому процесі, спрямовуючи її на професійну підготовку 

майбутніх фахівців з туризмознавства з урахуванням її специфіки та 

особливостей професійної діяльності в сучасних умовах ринку туристичних 

послуг. 

Враховуючи окреслене, визначимо специфічні риси, притаманні 

дистанційній освіті у професійній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства:  

- величезна аудиторія (одночасне звернення великої кількості студентів 

до навчальної інформації, комунікаційні звʼязки: «студент↔студент», 

«студент↔викладач»); 

- гнучкість (навчання у зручний час та у зручному місці без відвідування 

занять);  

- економічність (скорочення витратів на підготовку фахівців завдяки 

ефективному використанню навчальних територій, технічних засобів, 

уніфікованому й концентрованому поданню інформації, використанню і 

розвиткові компʼютерного моделювання); 

- інтернаціональність (можливість одержати освіту у будь-яких 

навчальних закладах світу та надавати освітні послуги громадянам за 

кордоном); 

- модульність (програми складено за модульним принципом); 

- неперервність освіти (можливість отримати додаткову освіту, 

підвищувати професійну кваліфікацію протягом життя);  

- нове призначення викладача (розширення й оновлення функцій 

викладача, надання йому ролі консультанта, який має координувати 

пізнавальний процес, постійно удосконалювати надані курси, підвищувати 

власну творчу активність та інноваційну діяльність); 
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- паралельність (навчання здійснюється водночас із професійною 

діяльністю); 

- позитивний вплив на особистість студента (підняття його творчого й 

інтелектуального потенціалу завдяки самоорганізації, жаданню знань, 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, здатності 

самостійно приймати відповідальні рішення); 

- соціальна справедливість (рівні можливості одержання освіти 

незалежно від місця проживання, стану здоров’я, соціального статусу); 

- технологічність (використання нових інформаційних технологій, що 

сприяють входженню особистості у світовий інформаційний простір); 

- якість (відповідність дистанційної освіти якості очної форми навчання, 

оскільки до праці залучається найкращий професорсько-викладацький склад та 

використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали). 

До позитиву такої освіти варто віднести: 

- навчання в індивідуальному темпі (швидкість вивчення навчальних 

матеріалів встановлюється студентом особисто залежно від обставин і бажань); 

- свобода і гнучкість навчання (студент обирає будь-який з численних 

курсів навчання, самостійно розраховує час і тривалість занять); 

- доступність навчання для будь-якої людини (незалежно від 

географічного і тимчасового положення, можливо здобути освіту дистанційно у 

будь-якому вищому навчальному закладі, який підтримує ці технології, що 

уможливлює задоволення освітніх потреб будь-кого); 

- швидкість спілкування (невід’ємним є ефективне здійснення 

зворотного звʼязку між викладачем і студентом); 

- технологічність освітнього процесу (використання новітніх досягнень 

інформаційних і телекомунікаційних технологій); 

- соціальна рівноправність (однакові можливості здобуття освіти 

незалежно від місця проживання, стану здоровʼя, національності, матеріального 

стану); 
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- творчість (сприятливі умови для творчого самовизначення в процесі 

засвоєння знань). 

До негативу дистанційної освіти належить: 

- відсутність дійсного спілкування між студентами і викладачами 

(відсутність індивідуального підходу до навчання і виховання); 

- відсутність індивідуально-психологічних умов під час самостійного 

навчання (потрібна самодисципліна, результат навчання безпосередньо 

залежить від самостійності, здібностей, самосвідомості студентів); 

- необхідність постійного доступу до джерел отримання освітніх 

матеріалів (електронних підручників, відеоматеріалів);  

- відсутність практичних занять, необхідних для закріплення теорії та 

більш якісного засвоєння знань; 

- відсутність систематичного контролю за навчальною діяльністю 

студентів; 

- відсутність через недостатність кваліфікації викладачів та фахівців 

вдало розроблених навчальних посібників, електронних програм і курсів, що 

задовольняли б міжнародним вимогам. 

Щодо електронних засобів навчання, то це поняття розглядають як 

обʼєкти, засновані на цифрових електронних технологіях і використовуються в 

освітньому процесі, та як джерела інформації й інструментів діяльності 

педагога і студентів (учені М.І. Листопад, Ю.І. Воротницький) [264, c. 4-6]. 

Тож, важливим засобом вдосконалення освітнього процесу слугують 

електронні підручники, створення і використання яких є актуальним для 

сучасної освіти.  

На нашу думку, розроблення і впровадження сучасних електронних 

підручників у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вищих навчальних закладах, має ґрунтуватися на принципах: 

- відображення інформації з використанням різних даних (тексту, 

графіки, аудіо, відео, анімації); 
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- забезпечення можливостей пошуку, аналізу, відбору довідкової 

інформації: 

- обʼєктивність і різнобічність системи контролю знань; 

- можливість інтерактивного звʼязку студентів з викладачем за 

допомогою мережевих технологій. 

На основі теоретичного розгляду питань створення освітньо-

інформаційного середовища та впровадження інформаційних технологій в 

освітньому процесі, підтверджено вивчення науковцями різних аспектів цього 

процесу, а саме: прикладної філософії відкритої освіти: педагогічного аспекту 

(О.О. Андрєєв, В.І. Солдаткін) [14]; інформаційно-освітнього середовища як 

чинника забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів 

(Р.М. Вернидуб) [95]; формування інформаційно-освітнього середовища 

вищого навчального закладу на основі інтеграції інформаційних і 

комунікаційних технологій (Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія) [127]; інформаційно-

технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту із застосуванням ІТ (Р.В. Клопов) [208]; 

компʼютерно орієнтованого навчального середовища у професійній підготовці з 

інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів (Т.І. Коваль) 

[214]; теоретичних і методичних основ ступеневої підготовки майбутніх 

фахівців з компʼютеризованих систем у технічних університетах 

(Г.О. Козлакова) [217]; інформаційно-телекомунікаційних технологій 

в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи (Н.Г. Ничкало) [192]; системи 

інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх 

учителів в умовах педагогічного університету (В.В. Осадчий) [338]; системи 

застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

економістів (Т.Б. Поясок) [386]; дидактичного потенціалу мережі Інтернет 

(В.М. Пунчик, М.М. Пунчик) [410]; інтенсифікації навчального процесу у 

вищій школі на основі використання інформаційних технологій 

(О.С. Пшенична) [414]; сучасних інформаційних технологій в освіті: 

дидактичних проблем, перспектив використання (І.В. Роберт) [419]; 
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інформаційного середовища як чинника формування комунікативних стратегій 

розвитку туристичної діяльності (О.В. Тишевська-Шапошник) [482]; 

інформаційної педагогіки (Л.М. Хуторська) [507] та ін.  

На основі теоретичного аналізу встановлено, що одним із визначень 

інформаційного освітнього середовища є розуміння його як інформаційної 

системи, що обʼєднує за допомогою мережевих технологій програмні й технічні 

засоби, організаційне, методичне, математичне забезпечення, призначене для 

підвищення ефективності і доступності освітнього процесу підготовки фахівців 

[387]. Погоджуючись із цією думкою, відзначимо, що однією із характерних 

властивостей освітнього середовища є можливість студентів і викладачів 

звертатися до структурованих навчально-методичних матеріалів, навчальних 

мультимедійних комплексів всього освітнього простору у будь-який час і у 

будь-якому місці. 

Узагальнений аналіз визначення інформаційного освітнього середовища з 

точки зору різних науковців наводить І.Ю. Шахіна, а саме: педагогічна система 

та підсистеми: фінансово-економічна, матеріально-технічна, нормативно-

правова, маркетингова та підсистема менеджменту (О.О. Андрєєв); сукупність 

всіх можливостей навчання й розвитку особистості, як позитивних, так і 

негативних (С.Д. Деряба); одна із сторін діяльності вищого навчального 

закладу, що включає Організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і 

програмних засобів зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечує 

оперативний доступ до інформації і здійснює освітні наукові комунікації 

(О.І. Соколова); антропософічний релевантний інформаційний антураж, 

призначений для розкриття творчого потенціалу і талантів учителя та учня 

(Ж.Н. Зайцева); системно організована сукупність інформаційного, технічного, 

навчально-методичного забезпечення, нерозривно повʼязана із субʼєктом 

освітнього процесу (О.А. Ільченко); системно організована сукупність освітніх 

установ, органів управління, банків даних, локальних і глобальних 

інформаційних мереж, книжкових фондів бібліотек, система їх наочно-

тематичної, функціональної, територіальної адресації, нормативних документів; 
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сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів 

взаємодії, апаратно-програмного організаційно-методичного забезпечення, що 

реалізують освітню діяльність (Е.К. Марченко); частка інформаційного 

простору, зовнішнє інформаційне оточення, сукупність умов, в яких 

особистість безпосередньо діє (Е.І. Ракітіна); система впливів і умов 

формування особистості за зразком, а також можливостей для її розвитку, що 

містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні (В.А. Ясвін)  

[521, с. 246-247]. 

Як підтверджує теоретичний розгляд, інформаційно-освітнє середовище 

має декілька ключових позицій: достовірність, інтерактивність, релевантність, 

рефлексивність [298]. Доречним для нашого дослідження вбачається 

твердження ученої І.В. Роберт, що інформаційне середовище включає велику 

кількість інформаційних об’єктів і зв’язків між ними, засоби і технології збору, 

накопичення, передачі, обробки, продукування та поширення інформації, 

знання, а також організаційні й правничі структури, що підтримують 

інформаційні процеси [419, с. 78-79]. Тож, зважаючи на теоретичне підґрунтя і 

власний педагогічний досвід, поняття освітньо-інформаційного середовища 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства ми розглядаємо 

як складову педагогічної системи, що містить взаємоповʼязаний комплекс 

інформаційних й організаційних зв’язків, об’єктів, засобів, та інтегрує 

інформаційні технології в освітній процес завдяки сукупності методико-

змістових, матеріально-технічних, комунікативних, інформаційних умов, з 

метою ефективного формування компетентного фахівця з туризмознавства. 

Визначено, що побудова освітньо-інформаційного середовища 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищому 

навчальному закладі, має ґрунтуватись на таких важливих, на нашу думку, 

елементах, як: 

- автентичність – забезпечення ідентичності, достовірності, дійсності 

учасників та ресурсів освітньо-інформаційного процесу;  
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- безпека – можливість захищеності, конфіденційності, доступності та 

цілісності інформації; 

- релевантність – забезпечення відповідності результатів 

інформаційного пошуку майбутніми фахівцями з туризмознавства їх запитам;  

- інтерактивність – можливість віддаленого інтерактивного доступу 

майбутніх фахівців з туризмознавства всіх освітніх рівнів до всіх освітніх 

ресурсів (навчального, методичного, довідкового, нормативного, 

організаційного, інформаційного); 

- доступність – забезпечення можливості ознайомлення, обробки, 

впливу на інформацію та ресурси освітньо-інформаційного середовища з 

використанням програмних і технічних засобів; 

- рефлексивність – розвиток рефлексивних процесів особистості 

майбутнього фахівця з туризмознавства як фактору формування мотиваційного, 

когнітивного, особистісно-творчого, інформаційно-технологічного, діяльнісно-

операційного компонентів, що характеризують відповідно його психологічну, 

теоретичну і практичну готовність до професійної діяльності. 

Враховуючи зазначене, на виконання технолого-організаційної складової 

визначених нами організаційно-методичних умов (вдосконалення науково-

методичного, навчального, навчально-методичного, інформаційно-методичного 

й технологічного забезпечення; створення освітньо-інформаційного 

середовища; спрямованість на практико-орієнтований зміст навчання шляхом 

впровадження професійно значущих сучасних інноваційних педагогічних 

технологій; інтеграція інваріативної і варіативної основ змісту з урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів; вдосконалення матеріально-технічних 

умов (оснащення аудиторій, новітнє обладнання, науково-методичний, наочний 

матеріал, методичні рекомендації)), з метою розвитку інформаційної ключової 

компетенції майбутніх фахівців з туризмознавства та формування компонентів 

їх готовності до професійної діяльності, в навчальному процесі означеної 

підготовки створено відповідне освітньо-інформаційне середовище (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Освітньо-інформаційне середовище професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства 

 

Планування, розроблення і впровадження освітньо-інформаційного 

середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

передбачало врахування логістичного, діяльнісного, компетентнісного, 

інноваційного й особистісного підходів.  

Пріоритетним напрямом цього процесу було обрано досягнення нових 

освітніх результатів – формування й розвиток у студентів дослідних, 

проектних, інформаційних умінь, навичок і здібностей.  
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Нами вбачалось, що шляхом «занурення» студентів у спеціально 

спроектоване освітньо-інформаційне середовище, встановлення, посилення й 

поглиблення взаємозвʼязку «освітнє середовище↔студент↔професійне 

середовище» завдяки оптимізації його змісту, засобів, способів, методів, 

імовірно досягти підвищення ефективності формування готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в галузі туризму, надати 

можливість для працевлаштування, створити гармонійне й міцне підґрунтя для 

карʼєри протягом усього життя.  

Тому, логістика проектування освітньо-інформаційного середовища 

враховувала необхідність його методико-змістового, матеріально-технічного, 

комунікативного, інформаційного забезпечення. 

Реалізація методико-змістового забезпечення відбувалась шляхом:  

- відбору змісту, форм і методів навчання, спрямованих на досягнення 

кожним студентом певного рівня сформованості компонентів готовності до 

професійної діяльності; вибір та розроблення методик для створення і 

впровадження в освітній процес компʼютерного програмного забезпечення для 

педагогічного моніторингу рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності; гармонійного включення до 

загальної структури професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства спеціальних курсів, що надають можливість інтегрувати і 

акумулювати знання, вміння і навички роботи з інформацією та 

інформаційними технологіями в галузі туризму; 

- розробки дистанційних курсів дисциплін та комплекту навчальних 

матеріалів професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; 

- проведення особисто автором в якості тьютора-координатора курсів з 

підготовки викладачів кафедри туризму для роботи в системі електронного 

забезпечення навчання Moodle; 

- розробки та впровадження в освітній процес компʼютерної програми, 

що містить комплекс стандартизованих та авторських методик з визначення 
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рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. 

Реалізація матеріально-технічного забезпечення велась за допомогою 

таких засобів, як: 

- компʼютерний клас; спеціалізована аудиторія з туризму; обладнання 

(проектор, мультимедійна дошка, плазмовий екран, компʼютер, ноутбук, 

планшет). 

Реалізація комунікативного забезпечення здійснювалася шляхом: 

- інтерактивного звʼязку «студент↔викладач» за допомогою мережевих 

технологій; Інтернет-ресурсів; програм Viber, Skype, Whatsapp, Messenger; 

листування електронною поштою; чатів і форумів на сторінці групи кафедри 

туризму у соціальній мережі Facebook, системі електронного забезпечення 

навчання Moodle; 

- інтерактивного звʼязку «студент↔роботодавець» за допомогою 

мережевих технологій; Інтернет-ресурсів; сайту туристичної агенції ТА 

«Магеллан»; програм Viber, Skype, Whatsapp, Messenger; листування 

електронною поштою; чатів і форумів на сторінці групи кафедри туризму у 

соціальній мережі Facebook (додаток Д.2, рис. Д.2.7); 

- інтерактивного звʼязку «студент↔студент» за допомогою мережевих 

технологій; Інтернет-ресурсів; програм Viber, Skype, Whatsapp, Messenger; 

листування електронною поштою; чатів і форумів на сторінці групи кафедри 

туризму у соціальній мережі Facebook, системі електронного забезпечення 

навчання Moodle. 

Реалізація інформаційного забезпечення здійснювалась за допомогою: 

- розроблення навчальних курсів у системі дистанційного навчання 

«Платформа дистанційного навчання ЗНУ: «Основи маркетингу», «Управління 

якістю туристичних послуг» та ін. (додаток Д.2, рисунки: Д.2.3, Д.2.4, Д.2.5);  

- розробки навчальних курсів у системі електронного забезпечення 

навчання Moodle: «Основи маркетингу», «Управління якістю туристичних 
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послуг», «Технологія туристичної діяльності», спецкурсу «Проектування 

туристичного продукту» та ін. (додаток Д.2, рис. Д.2.6); 

- участь у розробці дизайну і структури, оновлення, подання, розміщення 

інформації сайту туристичної агенції ТА «Магеллан», та пошук, подання, 

розміщення інформації на сторінці туристичної агенції у соціальній мережі 

Facebook; 

- створення сторінки групи кафедри туризму в соціальній мережі 

Facebook [197];  

- участь у розробленні програми розвитку відкритої регіональної 

платформи науково-виробничого партнерства «ІНКУБ»; 

- створення компʼютерної програми, що містить комплекс методик щодо 

визначення рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. 

Тож, реалізація концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства здійснювалась нами за допомогою системи 

дистанційного навчання «Платформа дистанційного навчання ЗНУ», яка 

передувала впровадженій у ЗНУ системі електронного забезпечення навчання 

Moodle. Змістове наповнення системи розпочалось у 2011 р., у цей час були 

розроблені й запропоновані для вивчення студентів спеціальності «Туризм» 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти такі 

курси, як: «Основи маркетингу», «Управління якістю туристичних послуг», 

«Стратегічний менеджмент і маркетинг». 

Протягом 2011-2017 рр. було розроблено та запропоновано дистанційні 

курси: «Технологія туристичної діяльності», «Управління проектами в 

туризмі», спецкурс «Проектування туристичного продукту». 

Запропоновані нами дистанційні курси: для першого (бакалаврського) 

освітнього рівня: «Інноваційні технології в туризмі», «Ціноутворення в 

туристичній діяльності», «Технологія туристичної діяльності», «Основи 

маркетингу», «Маркетинг туризму»; для другого (магістерського): навчальні 

програми дисциплін: «Стратегічний менеджмент і маркетинг в туризмі», 
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«Управління проектами в туризмі», «Управління якістю туристичних послуг»; 

спецкурс «Проектування туристичного продукту», доступні для роботи 

студентів у локальній мережі Запорізького національного університету, а також 

через систему Інтернет.  

Реалізація компетентнісного підходу в поєднанні з прогресивними 

технологіями дистанційного навчання (організація й супровід освітнього 

процесу майбутніх фахівців з туризмознавства за допомогою електронних 

засобів комунікаційного звʼязку, листування електронною поштою, гуртова 

творча робота в межах спільних проектів, соціальних мереж, дискусії, 

обговорення, презентації, обмін повідомленнями, мультимедійні конференції, 

вебінари, мережевий форум, чат, коментарі, блог, відео-чат) надали можливість 

створити необхідні умови для індивідуалізації та інтенсифікації процесу 

навчання, що сприяло отриманню таких результатів: 

- зростання потреби викладачів кафедри туризму у: постійному 

підвищенні власної кваліфікації щодо роботи в системі електронного 

забезпечення навчання Moodle завдяки усвідомленню значущості ефективності 

дистанційних курсів дисциплін; потреби і бажання в удосконаленні навичок 

роботи з інформацією (пошук, збір, аналіз, оновлення, подання, розміщення, 

отримання, обмін); покращенні й розширенні навчальних матеріалів з 

дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства;  

- розвиток мотивації студентів до постійної навчальної діяльності, 

потреби у пізнанні, інтересу і бажання отримувати нові знання з туризму; 

мотивації до отримання кращого результату в навчанні; стійкої потреби в 

отриманні нової інформації; усвідомлення значущості професійної діяльності в 

галузі туризму, потреби у підвищенні власного рівня готовності до її 

здійснення; морально-психологічної готовності до виконання професійної 

діяльності; задоволеності результатами навчання і практичної діяльності; 

розробки та презентації власних туристичних проектів; мотивації до 

самовдосконалення, самонавчання; потреби у самовираженні, творчому 

ставленні до виконання навчальних та професійно спрямованих завдань; 



290 

 

 

- посилення звʼязку, поглиблення й поширення участі роботодавців − 

фахівців туристичної галузі в освітньо-виховному процесі майбутніх фахівців з 

туризмознавства, підвищення зацікавленості до працевлаштування студентів.  

Результатами навчання було не лише засвоєння професійних знань 

майбутніх фахівців з туризмознавства, а й сприйняття основних концепцій, 

перспективних тенденцій та новацій в навчанні та під час виконання 

професійно-спрямованих завдань з використанням інформаційних технологій; 

здатність до самостійного пошуку необхідних даних; уміння аналізувати й 

синтезувати різні навчальні дані, ефективно використовувати сучасні 

інформаційні технології; ступінь готовності до проведення самостійної, 

гурткової, науково-дослідної роботи студентів. 

Запровадження в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства системи електронного забезпечення навчання Moodle 

засвідчило наступне: 

- система орієнтована на технології навчання в співпраці і надає 

можливість організовувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних 

завдань, здійснювати взаємний обмін знаннями; 

- з’ясовано, що одним із найпотужніших елементів системи є її широкі 

можливості для комунікації (обмін файлами будь-якого формату: 

«викладач↔студент», «студент↔студент»; різні сервіси для комунікації: обмін 

повідомленнями, коментарі, форум, обговорення, чат); 

- система уможливлює зручно репрезентувати навчальний курс 

дисципліни, починаючи з організаційного матеріалу (навчальної програми, 

плану, словнику) й завершуючи забезпеченням студентів навчальними 

посібниками, підручниками з досліджуваної дисципліни в зручному 

електронному форматі  (з використанням гіперпосилань, розподілу на розділи і 

блоки, із застосуванням засобів наочності, відео і аудіо); 

- можливість розроблення та впровадження в навчальний процес 

інформаційно-проектного методу організації самостійної роботи студентів; 

- подання навчальних курсів має гнучкість;  
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- система має якість та зворотній звʼязок;  

- система надає можливість для інтерактивного створення індивідуальної 

траєкторії навчання;  

- система надає можливість для контролю та самоконтролю;  

- є можливість для викладачів створювати додаткові курси;  

- контент електронних навчальних курсів повною мірою відповідає як 

внутрішнім вимогам вищого навчального закладу, так і очікуванням викладачів 

і студентів до електронного освітнього середовища; 

- система створює можливість для викладачів керувати курсами. 

Проте, в ході запровадження системи електронного забезпечення 

навчання Moodle, засвідчено низку недоліків, а саме:  

- технологічне затримання;  

- недостатня кількість спеціальних оснащених аудиторій; 

- недостатність або відсутність постійного швидкісного Інтернет-

покриття в навчальному закладі; 

- недостатність комп’ютерного обладнання; 

- збільшення вимог щодо більш гнучкого навчання;  

- збільшення кількості курсів дисциплін або їх зміна;  

- підвищення вимог до набуття студентами знань, умінь та навичок;  

- швидке оновлення знань та інформації з туризму;  

- збільшення навчального навантаження викладачів;  

- відсутність моніторингу викладачів щодо їх зусиль зі створення 

якісних навчальних курсів; 

- необхідність і бажання створення викладачами цікавого інтерактивного 

навчального процесу та відсутність необхідного часу для цього; 

- відсутність технічних засобів, що застосовуються в навчальному 

процесі (більшість викладачів і студентів використовують для цього домашні 

комп’ютери, планшети, телефони); 
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- відсутність заохочення викладачів-ентузіастів, які дійсно реалізують 

завдання електронної новітньої освіти в умовах реалій сучасного суспільства. 

З метою з’ясування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вищих навчальних була розроблена і впроваджена в освітній процес означених 

фахівців комп’ютерна програма «Система оцінювання рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (TOUR 

TEST)», в основу якої покладений комплекс стандартизованих та авторських 

методик щодо визначення рівнів сформованості компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності з урахуванням 

особливостей підготовки, специфіки майбутньої професійної діяльності 

фахівців в сучасних умовах туристичної індустрії, а також технічних 

можливостей компʼютера.  

Основа успіху застосування дистанційного навчання та інформаційних 

технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства в 

закладах вищої освіти полягає у покращенні якості освітніх послуг; 

впровадженні їх нових видів і форм; використанні нових педагогічних 

технологій. 

Отже, на основі теоретичного аналізу спеціальної літератури, 

нормативно-законодавчого базису інформатизації вітчизняної освіти, 

закордонного досвіду впровадження новітніх інформаційних технологій в 

освітній процес фахівців туристичної галузі, всесвітньої практики дистанційної 

освіти, обґрунтована доцільність і необхідність проектування освітньо-

інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства. 

Поняття освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства ми розглядаємо як складову 

педагогічної системи, що містить взаємоповʼязаний комплекс інформаційних й 

організаційних звʼязків, обʼєктів, засобів, та інтегрує інформаційні технології в 

освітній процес завдяки сукупності методико-змістових, матеріально-
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технічних, комунікативних, інформаційних умов, з метою ефективного 

формування компетентного фахівця з туризмознавства. 

З’ясовано, що побудова освітньо-інформаційного середовища 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищому 

навчальному закладі, має ґрунтуватись на таких важливих елементах, як: 

автентичність, безпека, релевантність, інтерактивність, доступність, 

рефлексивність.  

З метою реалізації технолого-організаційної складової визначених нами 

організаційно-методичних умов, розвитку інформаційно-проектної компетенції 

майбутніх фахівців з туризмознавства та формування компонентів їх готовності 

до професійної діяльності, в навчальному процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства розроблено й запроваджено відповідне 

освітньо-інформаційне середовище.  

Планування і розроблення означеного освітньо-інформаційного 

середовища здійснювалось з урахуванням логістичного, діяльнісного, 

компетентнісного, інформаційного, інноваційного й особистісного підходів. 

Пріоритетним напрямом цього процесу було обрано досягнення нових освітніх 

результатів – формування й розвиток у студентів дослідних, проектних та 

інформаційних умінь, навичок і здатностей.  

Належне виконання визначених нами методико-змістових, матеріально-

технічних, комунікативних та інформаційних умов забезпечили успіх 

запровадження освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці 

майбутніх фахівців з туризмознавства, що підвищило ефективність реалізації 

розробленої концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства, забезпечило розвиток інформаційно-проектної компетенції 

майбутніх фахівців з туризмознавства, а також створило умови для якісного 

формування структурних компонентів їх готовності до професійної діяльності.  
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4.4. Самостійна та науково-дослідна робота у професійній 

підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

Розвиток різних галузей економіки, швидка зміна технологій та видів 

професійної діяльності підвищують попит на освітні послуги і породжують нові 

форми професійної підготовки, орієнтовані на використання інформаційних та 

комунікаційних технологій, а також й самостійну роботу студентів. 

Враховуючи сучасні світові зміни, професійна підготовка майбутніх фахівців з 

туризмознавства характеризується спрямованістю на формування ключових 

компетенцій, збільшенням частки самостійної роботи студентів. 

Як свідчить теоретичний аналіз, існують різні підходи щодо визначення 

поняття самостійної роботи: вид внутрішньо мотивованої діяльності студента, 

що здійснюється в ході аудиторної й позааудиторні роботи, спрямований на 

формування загальнокультурних та професійних компетенцій, має 

міждисциплінарний, інтегративний характер, реалізується на всіх етапах 

освітньої діяльності під керівництвом викладача на основі інтерактивної 

взаємодії зі студентами із застосуванням інформаційних і комунікаційних 

технологій (В.К. Вінник, М.Е. Григорян) [96]; засіб організації навчального або 

наукового пізнання студентів, що обʼєднує: обʼєкт їх діяльності, встановлений 

викладачем, посібником або навчальною програмою; форма прояву діяльності з 

виконання навчального завдання, завдяки чому відбувається отримання нового 

завдання та поглиблення існуючого (М.Г. Гарунов, П.І. Підкасистий, 

Л.М. Фрідман) [368]; діяльність студентів із засвоєння знань й умінь, що 

відбувається без безпосереднього керівництва, проте спрямовується 

викладачем (В.І. Загвязинський) [159]; діяльність, організована студентом 

завдяки його пізнавальним мотивам, у найзручніший для нього час, 

контрольована ним самостійно, на основі опосередкованого системного 

управління з боку вчителя або навчальної програми (І.О. Зимня) [174]. 

Вирішальний сенс самостійної роботи полягає у набутті умінь визначення 

сутності предмета вивчення, встановлення взаємозвʼязків та аналізу різних 



295 

 

 

складових будь-якої галузі знань, визначення власних обґрунтованих висновків 

(С.І. Архангельський) [18]. Тож, усе вищезазначене надає можливість 

підкреслити вагомість значення самостійної роботи у професійній підготовці 

майбутніх фахівців з туризмознавства як найважливішої форми організації 

навчального процесу вищого навчального закладу, що виконується під 

керівництвом викладача, проте без його безпосередньої участі.  

Зазначимо, що самостійна робота майбутніх фахівців з туризмознавства 

здійснюється у ході вивчення кожної дисципліни. Від правильної, злагодженої 

організації такої роботи залежить ефективність формування ключових 

компетенцій майбутніх фахівців з туризмознавства, а також якість їх підготовки 

до самостійної професійної діяльності.  

Враховуючи теоретичне підґрунтя, на виконання складової організаційно-

методичних умов професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, що полягає в активізації самостійної та науково-дослідної 

діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства (орієнтація навчального 

процесу на розвиток творчої рефлексивної особистості майбутніх фахівців з 

туризмознавства; активізація самостійної та науково-дослідної діяльності, 

розвиток самооцінки; реалізації методів науково-дослідної та інноваційно-

проектної роботи з метою виявлення талановитих студентів для подальшого 

навчання в аспірантурі; мотивація до самонавчання, самовдосконалення, 

самоосвіти протягом життя), нами у професійній підготовці майбутніх фахівців 

з туризмознавства визначено й запропоновано особливі види, форми, методи 

самостійної роботи з метою оптимізації оволодіння студентами умінь і навичок 

ключових компетенцій (соціальних, організаційно-управлінських, 

інформаційно-проектних, науково-дослідних), підвищення ефективності їх 

підготовки до здійснення самостійної професійної діяльності. 

Під час планування й організації самостійної та науково-дослідної роботи 

майбутніх фахівців з туризмознавства ми враховували не тільки необхідність 

ґрунтовного оволодіння студентами знань, умінь, навичок з кожної окремої 

дисципліни, а й важливість формування індивідуальних якостей і навичок 
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особистої роботи з усіх видів діяльності. Нами вбачалось, що виконуючи будь-

який вид роботи самостійно, майбутні фахівці з туризмознавства набувають 

здатності приймати особисту відповідальність; самостійно вирішувати 

завдання; знаходити конструктивні рішення складних питань та вихід із 

кризових ситуацій; креативно і творчо мислити.  

В ході визначення форм, видів, методів самостійної роботи, ми 

враховували, що її ефективність залежить від скерованої організації та 

реалізації в освітньо-виховному процесі, усвідомлення її як цілісної 

педагогічної системи, що плине через усі етапи навчання майбутніх фахівців з 

туризмознавства, створюючи творче освітнє середовище, яке сприяє розвиткові 

творчого потенціалу особистості студентів, іх професійних здатностей. 

Мета активізації самостійної та науково-дослідної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства полягала у: 

- формуванні стійкої мотивації студентів: внутрішньої (усвідомлення 

прямої залежності карʼєри протягом життя від результатів навчання); 

зовнішньої (схильність і здатність до навчання); процесуальної (навчальної) 

(розуміння корисності виконуваної роботи); 

- активному розвиткові творчої ініціативи, самостійності, 

відповідальності, організованості студентів; 

- поглибленні й розширенні системи теоретичних професійно 

спрямованих знань; розвиткові дослідних умінь та навичок; 

- формуванні пізнавальних здатностей майбутніх фахівців з 

туризмознавства; 

- систематизації та закріпленні отриманих теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок з туристичної діяльності; 

- формуванні соціальних, організаційно-управлінських, інформаційно-

проектних, науково-дослідних компетенцій студентів; 

- розвитку самостійного інноваційного мислення, здатностей до 

саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації; 

- опануванні студентами уміннями проектування та моделювання; 
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- формування й розвиток стійкої мотивації щодо самовдосконалення 

готовності до майбутньої ефективної професійної діяльності в галузі туризму; 

- створення підґрунтя для карʼєри протягом усього життя. 

Ми вбачали, що ефективність активізації самостійної та науково-

дослідної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства залежить від 

комплексу таких умов: 

- забезпечення правильного, гармонійного поєднання обсягів аудиторної 

та самостійної роботи; 

- оптимізації організації і планування аудиторної та позааудиторної 

роботи майбутніх фахівців з туризмознавства, а також стимулюючих заходів; 

- впровадження в освітній процес певного наукового, науково-

методичного, методичного забезпечення задля перетворення процесу 

самостійної роботи студентів у творчу інноваційну діяльність; 

- здійснення постійного контролю за ходом самостійної роботи та 

реалізацією заходів, що стимулюють і заохочують студентів до її виконання.  

Організація активізації самостійної та науково-дослідної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства поєднувала такі взаємоповʼязані форми: 

- аудиторна самостійна робота, що здійснювалась безпосередньо під 

керівництвом викладача; позааудиторна самостійна діяльність студентів; 

творча, що полягала у науково-дослідній та інноваційно-проектній діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства.  

Активізація самостійної та науково-дослідної діяльності майбутніх 

фахівців з туризмознавства відбувалася шляхом запровадження в освітній 

процес: 

- активних форм (студент↔викладач): індивідуальні заняття; 

конспектування лекцій; отримання консультацій щодо надання розʼяснень з 

питань дисципліни; отримання консультацій щодо виконання завдань курсових 

і дипломних робіт; отримання консультацій щодо підготовка наукових 

доповідей, статей, рефератів, конкурсних робіт; туристичних проектів; 
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- інтерактивних форм (студент↔викладач, студент↔студент, 

студент↔роботодавець): аналіз ділових ситуацій (кейсів); моделювання 

ділових ситуацій; проектна діяльність; творчі завдання; професійно спрямовані 

завдання; розробка туристичних проектів; виступ з доповіддю; виступ на 

конференції; підготовка презентації; проектна інтеграція; комплексні завдання. 

Обираючи методи контролю результативності самостійної та науково-

дослідної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства, ми враховували, що 

контроль є мотивуючим чинником їх освітньої діяльності, повноцінною 

дидактичною умовою, що позитивно впливає на ефективність самостійної 

роботи студентів. Тож, за доцільні в ході навчання нами було обрано такі 

активні методи контролю самостійної та науково-дослідної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства, як: 

- усний: бесіда, розповідь, діалог, пояснення, читання тексту, 

повідомлення; письмовий: есе, реферат, написання тез, статей;  

- практичний контроль: спостереження, дослідження, відтворення 

досліджень, завдання; самооцінка студентів: зацікавленість тематикою робіт; 

звʼязок тематики робіт з майбутньою професійною діяльністю; підсумкова 

оцінка результату самостійної діяльності; ефективність самостійної діяльності 

для особистого та професійного розвитку;  

- експертна оцінка [411]: цікавість тематики робіт; звʼязок тематики 

робіт з майбутньою професійною діяльністю; підсумкова оцінка результату 

самостійної діяльності; оцінка ефективності самостійної діяльності майбутніх 

фахівців з туризмознавства для їх особистого та професійного розвитку; 

- комплексний контроль: залік, екзамен, тестовий контроль, складання 

портфоліо, рейтингова система оцінювання. 

Процес активізації самостійної та науково-дослідної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства забезпечувався шляхом реалізації 

науково-дослідної та інноваційно-проектної роботи.  

Завдання науково-дослідної роботи майбутніх фахівців з 

туризмознавства полягали у: 
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- виявленні студентів, які мають мотивацію до наукової діяльності; 

- виявленні талановитих обдарованих студентів для подальшого 

навчання в аспірантурі; 

- забезпеченні участі студентів у проведенні фундаментальних, 

прикладних, пошукових, методичних наукових досліджень туристичного 

спрямування; 

- підвищенні рівня науково-дослідної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; 

- проведенні за участі майбутніх фахівців з туризмознавства різного 

рівня науково-дослідних, науково-практичних заходів у межах кафедри, 

факультету, університету, туристичних підприємств; 

- реалізації інтеграції науково-практичного потенціалу викладачів і 

студентів, спрямованої на вирішення науково-дослідних питань з туризму; 

- сприянні розвитку особистості майбутніх фахівців з туризмознавства, 

формуванню, набуття умінь і навичок самостійної роботи та науково-дослідної 

роботи в творчих групах, оволодіння методологією наукових досліджень; 

- створенні сприятливих умов для розвитку науково-дослідної творчості 

студентів завдяки впровадженню різних форм самостійної та науково-дослідної 

роботи, враховуючи найсучасніший вітчизняний і зарубіжний освітній досвід. 

Організація науково-дослідної роботи майбутніх фахівців з 

туризмознавства здійснювалась нами в таких формах: 

участь студентів у: 

- роботі наукових проблемних груп з питань туризму;  

- творчому співробітництві з вивчення питань туризму в межах кафедри, 

факультету, університету, підприємств туристичної галузі;  

- рекламній діяльності в межах кафедри, факультету, університету; 

міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів; на туристичних 

підприємствах під час виконання різних видів практик та стажування; 
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- заключних конференціях за результатами практик і стажування (з 

виступами, доповідями, обговоренням результатів, відповідями на питання, 

презентаціями) із залученням фахівців туристичних підприємств-баз практик, а 

також студентів молодших курсів; 

- написанні та публікаціях статей, тез, доповідей, конкурсних робіт; 

- різних видах навчальної аудиторної роботи (лекції, практичні, 

семінарські заняття) з елементами наукових досліджень (опрацювання різних 

джерел: нормативних документів, підручників, монографій, наукових статей, 

словників, довідників; написання й оформлення рефератів, есе; курсових, 

кваліфікаційних робіт); 

- індивідуальній роботі з викладачами з окреслених питань науково-

дослідної роботи;  

- науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих 

столах; 

- проведенні наукових досліджень (опитування та анкетування 

персоналу туристичних підприємств і клієнтів; спостереження та аналіз 

діяльності туристичних підприємств: господарської, фінансової, організаційної, 

сервісної, управлінської, маркетингової; вивчення технології роботи 

туристичних підприємств) під час виконання різних видів практик на 

туристичних підприємствах на виконання дослідних та експериментальних 

завдань (наукових статей, тез, конкурсних робіт, рефератів, есе; курсових, 

кваліфікаційних, магістерських робіт); 

- дослідний пошук інформації та матеріалів під час розробки 

туристичного продукту; 

- самостійна підготовка доповідей, наукових повідомлень, рефератів, 

презентацій; 

- написання, захист курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт. 

Видами науково-дослідної роботи були: 

- аналіз наукової літератури; 

- обробка та систематизація літературних джерел; 
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- відбір наукової літератури, складання бібліографічних посилань з 

певних завдань, питань, розділів, тем; 

- наукові повідомлення і реферати; 

- наукові доповіді, презентації; 

- наукові тези, статті; 

- наукові звіти про виконання завдань під час проходження стажування і 

практики; 

- курсові роботи; кваліфікаційні роботи. 

Нами передбачалось, що завдяки виконанню майбутніми фахівцями з 

туризмознавства завдань з науково-дослідної, інноваційно-проектної діяльності 

туристичного спрямування, що поступово поглиблювались й ускладнювались, 

можливо досягти таких результатів:  

- активізації самостійної та науково-дослідної роботи майбутніх фахівців 

з туризмознавства;  

- розвиток стійкої мотивації до самонавчання, самовдосконалення, 

самооцінки власної діяльності;  

- розвитку рефлексивної самореалізації творчої особистості студентів у 

науково-дослідній, інноваційно-проектній діяльності туристичного 

спрямування; 

- сформованість прагнення до особистісного, професійного 

вдосконалення та неперервної освіти протягом життя. 

Визначено й схарактеризовано відповідні етапи досягнення майбутніми 

фахівцями з туризмознавства означених результатів, а саме: 

- репродуктивно-шаблонний, що характеризується: вирішенням 

студентами завдань відповідно до засвоєних штампів думок, поглядів, функцій, 

взаємозвʼязків; постійним зверненням до викладача щодо більш детального 

розʼяснення вимог та умов завдань дослідження й алгоритму дій; намаганням 

отримати швидкий результат, не докладаючи зусиль; відсутністю прагнення 

оволодіти навичками з науково-дослідної, інноваційно-проектної діяльності 

туристичного спрямування й нерозуміння їх значущості для особистісного й 
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професійного розвитку; відсутністю прагнення до самостійного, творчого 

пошуку, самовдосконалення, самореалізації й оцінки власних результатів; 

- пристосування, що визначається: виконанням студентами науково-

дослідної, інноваційно-проектної діяльності туристичного спрямування на 

основі розробленого викладачем алгоритму дій; невизначеністю або 

відсутністю стійкого прагнення до особистісного самовизначення і 

самореалізації; незацікавленістю оволодінням навичками самостійного 

виконання наданих завдань; відсутністю творчого ставлення до виконання 

дослідних завдань туристичного напряму; 

- рефлексивно-творчий, що відзначається: актуалізацією та проявом 

творчого, креативного мислення; здатністю розуміти сутність окреслених 

завдань, моделювати дослідну ситуацію, знаходити нові способи її вирішення; 

наявністю власної точки зору, ініціативності, самостійності суджень, 

впевненості, захопленості ходом науково-дослідної, інноваційно-проектної 

діяльності туристичного спрямування; зацікавленістю майбутньою 

професійною діяльністю: усвідомленням особистісних, навчальних, 

професійних труднощів як творчих завдань і знаходження для їх вирішення 

рівнозначного й розумного підґрунтя; оволодінням навичками самостійної та 

колективної праці; проявом рефлексії щодо критичного аналізу отриманих 

результатів та намагання їх вдосконалювати. 

На виконання науково-дослідної складової було розроблено та 

затверджено плани роботи студентських наукових груп: 

1. Наукове дослідження за темою: «Сучасні ділові комунікації в 

менеджменті туризму», що включало реалізацію відповідних завдань: 

- дослідження питань ділового спілкування в управлінській діяльності в 

галузі туризму,  

- вивчення засобів комунікації та способів правильного застосування їх у 

процесі спілкування в туристській діяльності;  

- самостійний та творчий пошук сучасної наукової інформації з питань 

ділових комунікацій у менеджменті туризму,  
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- аналіз, висновки з означеної проблеми. 

До групи входили студенти 4 курсу гр. 14130-1, 14130-2 спеціальності 

«Туризм» освітнього ступеня бакалавра. 

Дослідження тривало впродовж 2013-2014 н.р. і охоплювало виконання 

науково-дослідних робіт за планом: 

- вивчення наукової літератури з проблеми дослідження; 

- вивчення питань засобів комунікації у науковій літературі та Інтернет-

ресурсах; 

- дослідження способів правильного застосування засобів комунікації у 

процесі спілкування в туристській діяльності; 

- аналіз і синтез отриманої інформації; 

- формулювання висновків та перспектив вирішення визначених питань. 

2. Наукове дослідження за темою: «Охарактеризувати особливості 

діяльності туристичних підприємств», що здійснювалось у таких напрямах 

наукових досліджень: «Особливості використання компʼютерних систем 

бронювання та резервування в діяльності туристичних підприємств Запорізької 

області», «Організація діяльності туристичних підприємств на вітчизняному 

ринку».  

До групи входили студенти спеціальності «Туризм» освітнього ступеня 

магістра. Робота виконувалась протягом 2016-2017 н.р. 

В ході роботи науково-дослідної роботи були отримані такі результати: 

- набуття студентами умінь і навичок: 

робити висновки; ставити питання, приймати рішення; стратегічно 

мислити; творчо і відповідально ставитись до виконання дослідних завдань; 

виступати з доповіддю; проводити опитування, анкетування; працювати з 

різними пошуковими системами, ресурсами Інтернет; працювати з системами 

онлайн бронювання і резервування транспортних послуг, квитків, міст в 

готелях, турів, екскурсій, визначаючи при цьому інформацію, найбільш 

придатну для створення туристичного продукту; аналізувати господарську, 

фінансову, організаційну, сервісну, управлінську, маркетингову діяльність 
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туристичних підприємств; вивчення та аналіз технології роботи туристичних 

підприємств; встановлення мети і намагання її досягти; дослідних; 

комунікативних; написання, оформлення та публікації статей, тез, доповідей, 

презентацій; планування, організація своєї діяльності; пошуку, аналізу та 

синтезу інформації; знаходити, відбирати, систематизувати інформацію для 

створення туристичного продукту; аналізувати та формулювати соціально, 

професійно та особисто важливі питання з туристичної галузі; ефективної 

взаємодії в команді, управління проектною роботою; проведення різних 

досліджень, необхідних для обґрунтування висунутих завдань; 

самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації у навчальній та професійній 

діяльності;   

практична реалізація: 

- підготовка та публікація статей у збірнику наукових праць студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Молода наука» (2011-2015 р.р.) (А. Більчук, 

С. Завгородня, Ю. Подставкіна, О. Павелко та ін.) [66; 67; 80; 107; 496; 364]; 

- підготовка роботи на тему: «Дистанційні методи навчання як 

невідʼємна складова формування інформаційної культури студентів 

спеціальності «туризм» та участь у всеукраїнському конкурсі студентських 

робіт (2016 р.) (А. Федосова); 

опублікування тез та участь у:  

- всеукраїнських науково-практичних конференціях: студентів і молодих 

учених «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді», розділ: 

світоглядно-ціннісний вимір краєзнавства, туризму та спорту (м. Мелітополь, 

2015 р.) (К. Бондар, Я. Геращенко, О. Оніщенко, А. Федосова та ін.) [66; 86; 

107; 496]; «Національна самосвідомість та правова культура в умовах 

європейської інтеграції» (м. Суми, 2017 р.) (О. Стан) [68]; 

- міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні імперативи 

розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації (м. Запоріжжя, 2017 р.) 

(О. Пшенична, О. Стан) [413]; 
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- успішне складання державних іспитів та захист кваліфікаційних робіт  

(2010-2017 рр.); кваліфікаційні роботи відмічені державною екзаменаційною 

комісією як найкращі (В. Беба, О. Пшенична, 2017 р.); 

- вступ до аспірантури Запорізького національного університету за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (К. Бондар, Я. Геращенко, 2016 р.).  

На виконання завдань науково-дослідної діяльності розроблено та 

впроваджено: 

- у співавторстві освітньо-наукову програму підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 01 Освіта спеціальності 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) [344], що є нормативним 

документом Запорізького національного університету, в якому визначаються 

нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до форми, змісту, обсягу 

та рівня освітньої та наукової підготовки доктора філософії. 

До програми включено такі дисципліни, як: «Педагогічна майстерність» 

(авторська розробка) (3 кред. ЄКТС), «Організація і проведення дисертаційного 

дослідження» (авторська розробка) (3 кред. ЄКТС); «Методологія науково-

педагогічних досліджень (3 кред. ЄКТС) «Інформаційні технології у 

професійній освіті» (3 кред. ЄКТС); «Організація та управління навчальним 

процесом у вищій школі» (3 кред. ЄКТС); «Теорія і методика професійної 

освіти» (3 кред. ЄКТС). 

Програма передбачає: здобуття глибинних знань із спеціальності, 

засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану наукових знань, оволодіння термінологією з 

досліджуваного наукового напряму. Обсяг цієї освітньої складової становить 12 

кред. ЄКТС; 

- оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду та загального 

культурного кругозору, та психолого-педагогічними компетентностями (обсяг 

цієї освітньої складової становить 8 кред. ЄКТС); 
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- набуття універсальних навичок дослідника, зокрема презентації 

результатів власного наукового дослідження, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, наукометричних баз, 

бібліографічних стандартів, організації та проведення навчальних занять, 

управління науковими проектами, пошуку та написання грантових пропозицій, 

реєстрації прав інтелектуальної власності (обсяг становить 12 кред. ЄКТС); 

- здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською) 

в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з відповідної спеціальності (обсяг цієї навчальної складової – 

12 кред. ЄКТС). 

Тож, усе зазначене підтверджує доцільність і свідчить про ефективність 

запроваджених заходів щодо виконання встановлених завдань науково-

дослідної діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства. 

Зважаючи на теоретичне підґрунтя та особистий педагогічний досвід, 

зазначимо, що науково-дослідну діяльність майбутніх фахівців з 

туризмознавства доцільно розглядати як інтелектуальну контрольовану 

роботу, що виконується особисто або в групі, повʼязана з вирішенням 

дослідних завдань туристичного напряму, надає можливість відкривати нові 

знання, прогнозувати передбачувані результати та вимагає наявності основних 

якостей студента-дослідника (стійкої мотивації до самонавчання, 

самовдосконалення, самооцінки; самостійності, відповідальності, 

організованості, самоаналізу; здатності до співпраці; самонавчання; 

аналітичних якостей; критичного мислення; творчого ставлення до навчання і 

праці; рефлексивної самореалізації творчої особистості; прагнення до 

особистісного, професійного вдосконалення та безперервної освіти протягом 

життя).  

Враховуючи теоретичне підґрунтя (М.П. Горчакова-Сибірська,  

О.С. Заір-Бек, І.О. Колесникова, Г.К. Селевко, В.П. Сергеєва) [161; 162; 219; 

439; 435], інноваційно-проектна складова самостійної та науково-дослідної 
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діяльності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

розглядається нами як компонент педагогічної системи, що інтегрує в освітній 

процес та організацію самостійної роботи студентів комплекс дослідних, 

інноваційних, проблемних, рефлексивних методів, моделювання та 

проектування із застосуванням інформаційних і комунікаційних технологій на 

основі інноваційного, творчого, індивідуального підходів; та спрямований на 

активізацію пізнавальної діяльності, стимулювання стійкої мотивації до 

самонавчання, самовдосконалення, набуття формування рефлексивної 

самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців з туризмознавства у 

навчанні та професійній діяльності; ґрунтовне оволодіння системою 

професійних знань, умінь і навичок для ефективного виконання професійних 

обовʼязків.  

Тож, запровадження інноваційно-проектної діяльності було 

орієнтовано на: 

- оволодіння майбутніми фахівцями з туризмознавства знаннями основ 

проектування;  

- формування та розвиток умінь і навичок: моделювання, проектування 

туристичного продукту та планування етапів його реалізації; організації власної 

діяльності; керування діяльністю проектної групи; роботи в групі; генерування 

ідей; визначення стратегій;  

- сформованість готовності до розробки туристичного продукту на 

основі сучасних технологій та реалізації туристичних проектів у майбутній 

професійній діяльності; 

Активізація інноваційно-проектної діяльності студентів у процесі їх 

навчання здійснювалась шляхом запровадження в освітній процес таких 

методів, як: 

- проведення студентами магістратури на практичних та семінарських 

заняттях студентів молодших курсів ділових ігор із застосуванням методів 

моделювання та проектування; 
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- проведення студентами магістратури майстер-класів щодо формування 

проектних умінь студентів молодших курсів (пошук, аналіз, систематизація 

інформації для створення туристичного проекту, презентації, доповіді); 

- проведення роботодавцями ділових ігор; воркшопів; засідань круглих 

столів; надання консультацій з питань майбутньої професійної діяльності в 

туризмі. 

Форми активізації інноваційно-проектної діяльності обрано такі: 

- проведення проблемних лекцій, експромт-лекцій, лекцій-парадоксів, 

лекцій-конференцій, лекцій із залученням фахівців з туризму;  

- індивідуальні заняття: активні та інтерактивні консультації, самостійна 

та науково-дослідна робота із застосуванням інноваційних та проектних 

методів;  

- групові заняття: проведення семінарів-бесід, семінарів-презентацій 

туристичних проектів, семінарів-доповідей, семінарів-повідомлень, семінарів-

співдоповідей, семінарів-захистів рефератів, семінарів-диспутів, семінарів-

досліджень, семінарів-письмових робіт, віртуальних семінарів (вебінарів), 

інтерактивних екскурсій;  

- практичні заняття: проведення професійно спрямованих практикумів та 

ділових ігор із залученням магістрів з туризмознавства та фахівців туристичної 

галузі; захистів творчих робіт, індивідуальних завдань, проектів; застосування в 

освітньому процесі різних аудіо- відео- засобів; групових, диференційованих 

форм навчання; 

- позааудиторні заходи: проведення конференцій; інтерактивних 

конференцій, онлайн-конференцій; круглих столів; воркшопів; майстер-класів. 

У ході самостійної роботи студентів з оформлення туристичних проектів 

з використанням методів моделювання та проектування із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій спостерігалась сформованість: 

- особистісних якостей: активності; ініціативності; відповідальності за 

хід і результати діяльності, креативного мислення; аналітичного мислення; 

наполегливість у досягненні встановленої мети; 
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- умінь і навичок: організації проектної діяльності; планування 

діяльності; аналізу та контролю; спілкування; колективної праці; управління 

інтеграцією проектів; моделювання професійних ситуацій; фінансового 

планування; встановлення мети та вибору шляхів її досягнення; аналізу та 

структуризації інформації; маркетингового дослідження туристичного ринку; 

подання інформації для ефективного впливу на цільову аудиторію; презентація 

та реалізація власних проектів; інтеграція туристичних проектів зі 

застосуванням інновацій; самостійності й послідовності прийняття рішень; 

самостійної проектної роботи; самооцінки; самоорганізації; самоконтролю; 

самонавчання; виступів і презентації; самовдосконалення особистості. 

Реалізація інноваційно-проектної діяльності майбутніх фахівців з 

туризмознавства велась шляхом розробки й упровадження таких заходів, як: 

1. Розробки спільно з творчою групою викладачів університету 

проекту «European Project Activities» (EUPROC), що подано до участі в 

конкурсі освітньої програми Жана Моне – Еразмус+ . 

Актуальність проекту обумовлена процесами інтеграції України в 

європейський освітньо-науковий простір, що є стратегічною метою 

національних реформ у галузі освіти та науки.  

Наближення означеного процесу передбачається забезпечити шляхом 

впровадження навчальних програм для курсів випускників та аспірантів за 

спеціальністю «Основи європейської діяльності проекту». 

Тактичною метою проекту є розвиток у студентів навичок і компетенцій, 

необхідних для спільної реалізації навчальних та наукових проектів з 

партнерськими організаціями Європейської спільноти.  

Стратегічна мета полягала у переході від міжнародного наукового 

співробітництва до інституціоналізації діяльності спеціальних проектів як 

невідʼємного компоненту закладів вищої освіти. 

Завданнями зазначеного проекту відповідно до намічених задач є:  
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- теоретичне узагальнення та передача практичного досвіду, 

накопиченого молодими вченими – членами європейських програм академічної 

мобільності та наукового співробітництва;  

- розповсюдження європейського досвіду в здійсненні проектної 

діяльності;  

- ознайомлення студентів та аспірантів з концепцією європейського 

дослідного простору, принципами наукової роботи в Європейській спільноті; 

- популяризація європейської моделі управління завдяки науковій 

діяльності;  

- формування нових поколінь учених відповідно європейських вимог. 

Передбачуваними результатами проекту є:  

- розробка і тестування навчального курсу «Основи європейської 

проектної діяльності» та дидактичних матеріалів до нього, розміщення їх на 

веб-сайті проекту;  

- включення у навчальні програми акредитації освітніх програм для 

аспірантів усіх дисциплін на регулярній основі;  

- обґрунтування досвіду та його широких дискусій за участю зовнішніх 

експертів (національних та європейських) під час вебінарів, круглих столів, 

конференцій; 

- систематизація результатів за допомогою розповсюдження їх веб-

сайтів,  

- шляхом публікації наукових статей, навчального посібника та 

матеріалів заключної конференції;  

- розробка рекомендацій для Міністерства освіти і науки України.  

Показниками досягнення вбачається внутрішня і зовнішня експертна 

оцінка навчальної програми курсу, навчального посібника, наукових 

публікацій. Оцінка якості підготовки: регулярний моніторинг відвідувань та 

успішності, кількість студентів, які успішно завершили курс, кількість 

аспірантів, які беруть участь у реалізації національних та міжнародних 

навчальних та наукових проектів; онлайн-опитування; оцінка якості передачі 
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інформації: кількість відвідувачів сайту, кількість його завантаження, індекс 

присутності засобів масової інформації, індекс резонансу.  

Розроблений курс забезпечує необхідні умови для створення в 

майбутньому регіонального центру європейської проектної культури. 

2. Участь у підготовці та проведенні на базі Запорізького 

національного університету І-го регіонального форуму «Наука. Влада. Бізнес» з 

представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-

спільноти, науковців, студентів закладів вищої освіти м. Запоріжжя з метою 

консолідації спільних зусиль задля забезпечення ефективного розвитку 

інноваційного, технологічного, економічного і кадрового потенціалу 

Запорізької області. Шляхами інноваційного розвитку визначено: 

- встановлення взаємовигідних ділових контактів між регіональними 

органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами вищої 

освіти, науковими установами, промисловими підприємствами й організаціями; 

- подальшої розбудови інноваційної інфраструктури Запорізької області, 

зокрема шляхом упровадження Відкритої регіональної платформи науково-

виробничого партнерства «ІНКУБ»; 

- поєднання зусиль закладів вищої освіти регіону, їх наукового 

потенціалу та матеріально-технічної бази задля розробки і реалізації спільних 

інноваційних проектів; 

- розвитку проектної культури в регіоні: організації курсів, тренінгів, 

семінарів з інноваційно-проектної діяльності; 

- залучення інвесторів до фінансування інноваційних проектів; 

- запровадження щорічного проведення регіонального форуму «Наука. 

Влада. Бізнес» із запрошенням українських і зарубіжних бізнесменів та 

науковців. 

В рамках форуму (за участю автора) було проведено: 

- презентацію воркшопу: «Професійно-кваліфікаційні вимоги до 

сучасного молодого фахівця» (сучасні вимоги до менеджерів з туризму та 

особливості обраної ними професії), в якому брали участь роботодавці ‒ 
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представники ТОВ «Туристична фірма «САМ» та студенти спеціальності 

«Туризм»; 

- засідання круглого столу «Розвиток науково-інноваційної діяльності у 

вищих навчальних закладах» за участю роботодавців ‒ представників 

Національного заповіднику «Хортиця» та ТОВ «Туристична фірма «САМ», на 

якому обговорювались питання спільної роботи на базі відкритої регіональної 

платформи науково-виробничого партнерства «ІНКУБ». 

3. Інноваційні ідеї щодо вдосконалення практичної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства втілено також у розроблений автором у 

співавторстві з ініціативною групою викладачів кафедри туризму проект 

«Інноваційні технології викладання дисциплін професійного циклу підготовки 

фахівців сфери туризму і готельно-ресторанної справи».  

Провідна ідея полягала у створенні інноваційної структури, що в 

реальних умовах має виконувати роль координатора туристичної 

інфраструктури і обʼєднувати три складові розвитку цієї галузі: освіту, науку та 

професійну сферу.  

Завданнями проекту є створення таких навчальних лабораторій:  

- інноваційних технологій в туризмі; лабораторії готельної справи і 

хостелу; лабораторно-виробничого комплексу ‒ лабораторії харчових 

технологій, виробництва продукції, ресторанного обслуговування. 

Метою створення лабораторії з інноваційних технологій в туризмі є: 

- проведення лабораторних і практичних робіт з дисциплін циклу 

професійної підготовки; 

- проведення наукових досліджень під час написання курсових та 

дипломних проектів студентів, дисертаційних робіт аспірантів і докторантів; 

- організація і проведення турів вихідного дня, екскурсійних турів 

Україною для студентів і викладачів факультету. 

Метою створення лабораторії з готельної справи і хостелу є: 

- проведення лабораторних і практичних робіт з дисциплін «Організація 

готельного господарства», «Готельна індустрія світу»; 
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- проведення наукових досліджень при виконанні студентами курсових 

та дипломних проектів; 

- набуття навичок з: технології надання готельних послуг, прийому 

туристів, резервування, бронювання місць, поселення, організації готельного 

обслуговування. 

Приміщення навчальної лабораторії пропонується поєднати зі 

студентським хостелом, що надаватиме можливість студентам у ситуаціях, 

максимально наближених до реальних, виконувати завдання, повʼязані з 

організацією та технологією надання готельних послуг. 

Метою створення лабораторно-виробничого комплексу з ресторанного 

обслуговування є: 

- проведення практичних робіт з дисциплін «Організація ресторанного 

господарства», «Барна справа», «Кухня народів світу», «Основи гастрономії», 

«Організація послуг харчування»; 

- реалізація досліджень під час виконання курсових, дипломних робіт, 

дисертаційних досліджень; 

- набуття навичок з організації й технології ресторанного 

обслуговування; 

- організація майстер-класів, тренінгів, воркшопів з ресторанної справи. 

Практична спрямованість означеного комплексу забезпечить набуття 

майбутніми фахівцями з туризмознавства практичного досвіду з ресторанного 

обслуговування, організації та технології надання готельних послуг, залучення 

до експериментальної та дослідної роботи туристичного спрямування. До 

складу комплексу заплановано включення фіто-бару, оснащеного професійним 

обладнанням для приготування оздоровчих напоїв. 

Одним із пріоритетних завдань лабораторій вбачається організація 

науково-дослідної роботи студентів і викладачів на основі спеціального 

обладнання, наближеного до реальних професійних умов.  

4. Залучення студентів до інноваційно-проектної діяльності 

здійснювалось також у межах дисциплін: «Стратегічний менеджмент і 
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маркетинг»; «Технологія туристичної діяльності»; «Основи маркетингу»; 

«Маркетинг туризму»; «Управління якістю туристичних послуг»; спецкурсу 

«Проектування туристичного продукту». 

Студентам пропонувалось виконати проекти, спрямовані на вирішення 

різних важливих туристично спрямованих завдань. Пропоновані проекти 

передбачали виконання таких завдань, як: дослідження проблеми; формування 

ідеї; зʼясування завдань; маркетингові дослідження; формулювання кінцевої 

мети проекту; визначення «дерева цілей» і «дерева робіт»; аналіз 

невизначеності та ризиків; вибір життєздатного варіанту реалізації проекту; 

розробку методичного, ресурсного, фінансового забезпечення проекту.  

Результатами практичної реалізації інноваційно-проектної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства є: 

- вирішення студентами професійно спрямованих завдань і ситуацій із 

застосуванням методів моделювання і проектування;  

- розробка та оформлення туристичних проектів, програм турів, 

презентацій туристичних проектів, віртуальних екскурсій із використанням 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

- написання і захист курсових, дипломних робіт; 

- запровадження в практичну діяльність туристичної агенції Магеллан, 

готелю «Театральний» (ТОВ «Таврійська інвестиційна група»): екотуру 

«Дивовижні Карпати» (О. Онищенко); екскурсійного маршруту «Болгари – 

цікавий та яскравий етнос» (А.Федосова); освітньо-туристичного проекту 

«Hotel experience tour» (О. Пшенична) й ін. (додаток Д.2, рис.: Д.2.8-Д.2.10); 

- проведення студентами магістратури у ході переддипломної практики 

ділових ігор з методами моделювання професійних ситуацій зі студентами 

молодших курсів («Країна мандрів», «Екскурсійний тур до Києва» та ін. 

(А.Заєць та ін.)); 

- розробка дизайну, алгоритму та структури сайту; пошук, збір, аналіз, 

оновлення, подання, розміщення інформації на сайті та на сторінці у соціальній 

мережі Facebook ТА «Магеллан» (О.Стан, М.Степаненко, Д.Темирбек); 
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- проектна інтеграція (спільні наукові дослідження, розміщення на 

сторінках сайту студентських туристичних проектів; збір, аналіз, оновлення 

інформації, розміщення студентських туристичних проектів на сторінці у 

соціальній мережі Fasebook ТА «Магеллан»); 

- подання розроблених туристичних проектів до відкритої регіональної 

платформи науково-виробничого партнерства «ІНКУБ»; 

- працевлаштування студентів: готель «Театральний» (ТОВ «Таврійська 

інвестиційна група»); ТОВ туристична агенція «Магеллан»; ТОВ 

«Інвестоптим» готель Four Points by Sheraton (Khortitsa Palace Hotel), готель 

«Starlight Convention Center Thalasso & Spa 5*» м. Сиде (Туреччина) та ін.; 

- розробки та проектування студентами екскурсійних маршрутів та 

проведення екскурсій особисто (О.Онищенко, Д.Шулаєв та ін.); 

- включення результатів інноваційно-проектної діяльності до 

студентських портфоліо.  

Таким чином, підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що мета активізації 

самостійної та науково-дослідної діяльності майбутніх фахівців з 

туризмознавства полягала у: формуванні стійкої мотивації: внутрішньої 

(усвідомлення залежності професійної карʼєри від результатів навчання); 

зовнішньої (схильність і здатність до навчання); процесуальної (навчальної) 

(розуміння корисності виконуваної роботи); активному розвиткові творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності, організованості; поглибленні, 

поширенні системи теоретичних знань з туризмознавства; розвиткові дослідних 

умінь, навичок; формуванні пізнавальних здатностей; систематизації та 

закріпленні отриманих теоретичних знань, практичних умінь і навичок з 

туризмознавства; формуванні соціальних, комунікативних, інформаційних, 

автономізаційних компетенцій; розвитку самостійного інноваційного мислення, 

здатностей до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації; опануванні 

уміннями проектування, моделювання; формування й розвиток стійкої 

мотивації до самовдосконалення готовності до майбутньої професійної 

діяльності; створення підґрунтя для карʼєри впродовж життя. 
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Ефективність активізації самостійної та науково-дослідної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства забезпечувалась реалізацією в 

освітньому процесі комплексу таких умов: гармонійного поєднання обсягів 

аудиторної і самостійної роботи; оптимізацією організації, планування 

аудиторної та позааудиторної роботи, стимулюючих заходів; впровадженням 

певного наукового, науково-методичного, методичного забезпечення задля 

перетворення самостійної роботи у творчу інноваційну діяльність; постійного 

контролю за ходом самостійної роботи та реалізацією заходів, що стимулювали 

і заохочували студентів до її виконання.  

Встановлено, що виконання майбутніми фахівцями з туризмознавства 

завдань з науково-дослідної та інноваційно-проектної діяльності туристичного 

спрямування, що поступово поглиблювались й ускладнювались, надали 

можливість досягти таких результатів:  

- активізації самостійної та науково-дослідної роботи студентів; 

сформованість стійкої мотивації до самонавчання, самовдосконалення, 

самооцінки власної діяльності;  

- рефлексивної самореалізації творчої особистості у науково-дослідній, 

інноваційно-проектній діяльності туристичного спрямування;  

- прагнення до особистісного, професійного вдосконалення, 

безперервної освіти протягом життя; 

- усвідомлення цінності професії, прагнення до успішної професійної 

реалізації, сприяння розвиткові туризму, навчання впродовж життя;  

- сформованість умінь вирішувати дослідні, проектні професійно 

спрямовані завдання із використанням інновацій та інформаційних технологій; 

умінь здійснювати науково-дослідну роботу в туризмі;  

- сформованість творчого, наукового мислення, рефлексії, чіткого 

розуміння професійних завдань з туризму й способів їх вирішення на основі 

інноваційних ідей. 
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Висновки до 4 розділу 

 

В розділі науково обґрунтовано та розроблено організаційно-методичні 

засади професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах 

вищої освіти. Для ефективного формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, зміст їх підготовки модернізовано й 

збагачено відповідно до загально педагогічних принципів, положень щодо 

модернізації, безперервності та ступеневості освіти; міжнародної співпраці, 

інтеграції; врахування потреб молоді, а також специфіки їх професійної 

діяльності та вимог сучасного туристичного ринку праці.  

З цією метою розроблено й упроваджено інноваційну педагогічну 

технологію як особливий системний організаційно-методичний інструментарій, 

що ґрунтується на ідеї залучення фахівців з туризму України та зарубіжжя на 

всіх етапах навчання в якості учасників та експертів освітнього процесу. 

Технологія формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності реалізована крізь її складові: дидактичну, дослідно-

проектувальну, професійно-спрямовану, освітньо-виховну, інформаційно-

комунікаційну, складову портфоліо, індивідуально-спрямовану, аналітико-

діагностичну. 

Відповідно до дидактичної складової, спрямованої на формування 

пізнавальної активності, зацікавленості студентів у безперервному навчанні, 

зміст навчальних дисциплін було змінено в таких аспектах: – для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: оновлено: навчальні програми дисциплін 

«Основи маркетингу», «Технологія туристичної діяльності»; розроблено: курси 

«Інноваційні технології в туризмі», «Ціноутворення в туристичній діяльності», 

«Маркетинг туризму», та відповідне навчально-методичне забезпечення: 

паперове (навчальний посібник: «Організація туристичної діяльності», 

навчально-методичні посібники: «Організація анімаційної діяльності»; 

«Маркетинг туризму», «Основи маркетингу») й електронне (матеріали в 

системі дистанційного навчання Moodle), що забезпечило формування у 
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майбутніх фахівців позитивної мотивації до навчання, якісного ґрунтовного 

оволодіння професійними знаннями, слугувало належним базисом для 

гармонійного переходу на наступний освітній рівень; – для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: оновлено: навчальну дисципліну: 

«Управління якістю туристичних послуг»; розроблено навчальні курси: 

«Стратегічний менеджмент і маркетинг в туризмі», «Управління проектами в 

туризмі»; спецкурс «Проектування туристичного продукту»; навчальний 

посібник: «Основи проектування туристичного продукту».  

Дидактична складова реалізовувалась на кожному рівні завдяки 

інтеграції різних форм і методів навчання: лекцій (проблемні, лекції-

конференції, -дискусії, -консультації за участю роботодавців), семінарів-бесід (-

презентацій, -співдоповідей, -досліджень), доповідей, повідомлень, диспутів, 

письмових робіт, віртуальних та аналітичних семінарів, «мозкових штурмів», 

інтерактивних екскурсій за участю роботодавців тощо, що надало можливість 

активізувати пізнавальну діяльність, зацікавленість студентів у навчанні й 

оволодінні знаннями, бажання опанувати професійними уміннями й навичками 

їх практичного виконання, прагнення до пошукової, дослідної, проектної 

роботи. 

Відповідно до професійно-спрямованої складової, скерованої на 

формування у фахівців зацікавленості у виконанні професійних завдань, 

розвиток практичних умінь і навичок, оновлено програми практики, договори 

про практику й стажування на довгостроковій основі, організовано й проведено 

із залученням роботодавців: – для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

професійно зорієнтовані тематичні бесіди і тренінги; лекції, семінари; діалоги-

дискусії з туризму, дебати, ділові зустрічі, круглі столи; онлайн- і відео- 

тренінги; ділові ігри (з методами моделювання професійних ситуацій) за 

проведенням студентів магістратури; – для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти: воркшоп; майстер-клас з розробки туристичних проектів; круглі 

столи; ділові ігри з методами моделювання; лекцію, семінар; практичні заняття; 

екскурсії (оглядові, тематичні), що студенти проводили самостійно. Це сприяло 
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формуванню у студентів стійких мотивів до професійної діяльності, 

зацікавленості професією, прагнення до самовдосконалення; актуалізації 

проектної, самостійної, дослідної роботи, оволодіння навичками виконання 

професійних завдань. 

Освітньо-виховна складова, зорієнтована на формування у студентів 

емоційної та психологічної готовності до професійної діяльності, 

комунікативних умінь і навичок, здатностей приймати рішення та ін., 

забезпечувалась проведенням різноманітних професійно спрямованих заходів: 

наукових, освітніх, дослідних, проектних, рекламних, презентаційних, а також 

тематичних виставок і Днів; спортивних та туристичних змагань; екскурсій, 

свят; інтерактивних занять з іноземних мов; підсумкових конференцій із 

практики зі студентами молодших курсів та роботодавців. Зазначені заходи 

забезпечили формування у студентів світоглядного, полікультурного, 

національного мислення, набуття навичок з презентації, реклами, роботи в 

групі.  

Дослідно-проектувальна та інформаційно-комунікаційна складові, що 

зорієнтовані на активізацію науково-дослідної, інноваційно-проектної роботи 

студентів впродовж всіх етапів навчання реалізовувались шляхом: організації 

роботи наукових проблемних груп з туризму; участі студентів у конференціях, 

олімпіадах, конкурсах; написанні курсових, магістерських робіт; наукових 

статей, тез; під час розробки проектів, турів; виконання дослідних завдань на 

практиці шляхом «занурення» студентів у дійсне професійне середовище; 

виконання професійних завдань; науково-дослідної й проектної роботи під час 

проходження стажування, практики на туристичних підприємствах України й 

зарубіжжя. Це сприяло формуванню готовності майбутніх фахівців до 

виконання організаційної, управлінської, сервісної, проектної, науково-

дослідної роботи в туризмі. Впровадження складової портфоліо забезпечило 

накопичення матеріалів (портфоліо) (звітів, сертифікатів, дослідних результатів) 

для гарантованого працевлаштування студентів, активізації їх потреби у 

навчанні, бажання продовжувати дослідний пошук на освітньо-
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науковому/освітньо-творчому рівні вищої освіти. Відповідно до аналітико-

діагностичної складової розроблено авторську програму «Система оцінювання 

рівня готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (TOUR TEST)». 

З метою підвищення ефективності реалізації запроваджених заходів 

розроблено освітньо-інформаційне середовище, що забезпечило інтеграцію 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. Як складова 

системи професійної підготовки, пов’язаної із зовнішнім оточенням, 

середовище охоплює інформаційне, методико-змістовне, матеріально-технічне, 

комунікативне забезпечення й спрямовано на кожного студента особисто. 

Створення інтерактивного зв’язку «студент↔викладач», 

«студент↔студент», «студент↔роботодавець» за допомогою технологій 

зв’язку (мобільних програм спілкування, відео- і аудіо-чатів, електронної 

пошти; чатів і форумів), Інтернет-ресурсів (навчальних курсів в системах 

дистанційного навчання, електронних публікацій, соціальних мереж, сайтів 

туристичних агенцій, систем онлайн-бронювання), забезпечило реалізацію 

студентами інноваційно-проектної діяльності, вирішення професійно 

спрямованих завдань і ситуацій методами моделювання; розробки та 

оформлення туристичних проектів, екскурсій, програм турів, побудови дерева 

цілей, творчих презентацій з подальшим упровадженням результатів у роботу 

туристичних підприємств. 

Розроблені організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти відображає 

авторська модель, експериментальні перевірку якої передбачав педагогічний 

експеримент. 

 

Матеріали, що ввійшли до розділу, опубліковані авторкою в наукових 

працях [25; 26; 27; 28; 30; 34; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 50; 51; 52; 53; 61; 62; 64; 

267], а також висвітлені у доповідях на міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях, тези яких надруковані.  
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РОЗДІЛ 5 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

В розділі проаналізовано теоретичне підґрунтя проведення 

експериментальної роботи; визначено мету, завдання, схарактеризовано стадії 

та етапи, викладено методику організації експериментального дослідження; 

проаналізовано й узагальнено його результати; розкрито перспективні шляхи 

розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в 

закладах вищої освіти відповідно до сучасних умов туристичної індустрії. 

 

 

5.1. Організація та методика проведення експериментального 

дослідження 

 

Теоретичний аналіз з проблеми дослідження, вивчення закордонної 

практики туристичної освіти; опрацьовування та узагальнення досвіду 

викладачів Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди», Класичного приватного університету, 

Національного університету фізичного виховання та спорту України, 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини, Запорізького 

національного університету, Київського національного лінгвістичного 

університету; розгляд результатів опитування роботодавців: керівників та 

фахівців туристичних підприємств, їх підрозділів і відділів: туроператору 

«Веста Тревел», готелю «Театральний» (ТОВ «Таврійська інвестиційна група»), 

ТОВ «Інвестоптим» готелю Four Points by Sheraton (Khortitsa Palace Hotel), «ТА 

Магеллан», Park Inn Palace, Southend-on-Sea, UK (Велика Британія); 

спостереження за навчально-виховним процесом студентів закладів вищої 

освіти, вивчення навчально-методичних матеріалів, організаційно-методичних 

умов, вивчення структури змісту, засобів, методів та способів навчання, надали 
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можливість констатувати про: наявність різних підходів щодо змістового, 

організаційного, структурного, технологічного, технічного, інформаційного, 

методичного наповнення освітнього процесу; відсутність цілісної 

концептуальної системи професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти України; необхідність її суттєвого 

вдосконалення відповідно до вимог світового туризму та ринку праці. 

Узагальнення результатів вагомих, значущих напрацювань і здобутків 

досвідчених освітян з питань проведення експерименту у педагогічний 

практиці (Г.Г. Ващенко [90], О.Е. Жосан [156], В.І. Загвязинський [159], 

А.А. Киверялг [256], Г.Т. Кловак [206], В.С. Лазарев [257], І.П. Підласий [371], 

М.М. Поташник [382], О.С. Пшенична [415], С.О. Сисоєва та Т.Є. Кристопчук 

[442], М.М. Скаткин [452], І.І. Циркун і В.М. Пунчик [509], В.В. Ягупов [532] та 

ін.), надало можливість з’ясувати його сутність, стадії, етапи, розкрити зміст, та 

види, що, поділяють на лабораторний і природний. Саме до природного й 

належить педагогічний (навчальний) експеримент, суть якого визначається 

вченими як: дослідна діяльність з метою вивчення причинно-наслідкових 

звʼязків у педагогічних явищах, яка передбачає дослідне моделювання 

педагогічного явища і умов його функціонування; активний вплив дослідника 

на педагогічні явища; вимірювання результатів педагогічного впливу і 

взаємодії (Г.Г. Ващенко) 90, с. 123; активний вплив на педагогічне явище чи 

процес шляхом створення нових умов, що відповідають меті дослідження; як 

самостійний метод, що характеризується такими ознаками: діяльність, що 

організована на основі наукових даних у відповідності з теоретично 

обґрунтованою гіпотезою; запланований вплив на досліджуваний обʼєкт, 

створення нових явищ тощо; глибокий аналіз та теоретичне узагальнення 

одержаних результатів; можливість багаторазового повторення; дотримання 

точно врахованих і змінюваних умов (О.Е. Жосан) [156, с. 25–26]; метод 

дослідження, що передбачає виділення істотних факторів, що впливають на 

результати педагогічної діяльності, і дозволяє варіювати ці чинники з метою 

досягнення оптимальних результатів (М.М. Поташнік) [382, с. 8]; науково 
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обґрунтована система організації педагогічного процесу, яка використовується 

для перевірки ефективності методів і засобів навчання та виховання 

(О.С. Пшенична) [415, с. 154]; певний комплекс методів дослідження, який 

забезпечує науково-обʼєктивну та доказову перевірку правильності 

обґрунтованої на початку дослідження гіпотези (С.О. Сисоєва, 

Т.Є. Кристопчук) [449, с. 122-123]; штучна зміна або відтворення явища з 

метою вивчення його в найбільш сприятливих умовах; активне втручання в 

звичайний хід педагогічного процесу; спеціально організована перевірка 

ефективності того нового, що дослідник вносить в теорію і практику 

(М.М. Скаткин) [452, с. 42]; дає змогу вивчати ефективність методів навчання, 

виховання тощо; вивчення досліджуваних ведеться безпосередньо в процесі 

навчання і виховання (В.В. Ягупов) [532]. 

Тож, з урахуванням зазначеного та з огляду на специфіку нашого 

дослідження, під час проведення експерименту, було здійснено: 

- обрано за мету педагогічного експерименту: оцінку впливу 

розроблення, обґрунтування й впровадження в освітній процес закладів вищої 

освіти: концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; комплексу організаційно-методичних умов; інноваційної 

педагогічної технології; освітньо-інформаційного середовища; навчально-

методичного комплексу; а також перевірку й підтвердження загальної гіпотези, 

що професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства набуває 

ефективності, якщо вона здійснюється відповідно до обґрунтованої концепції, 

що розкриває її специфіку та визначає складові моделі професійної підготовки 

як цілісної організаційно-педагогічної системи формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, й часткових 

гіпотез, відповідно до яких професійна підготовка майбутніх фахівців з 

туризмознавства є ефективною, якщо: 

– вона концептуально ґрунтується на базових положеннях щодо освітніх 

вимог, стратегії сталого розвитку туризму; 

– забезпечена безперервність навчання на всіх рівнях вищої освіти; 
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– здійснюється систематичне оновлення змісту підготовки на всіх рівнях 

вищої освіти на основі постійного взаємозв’язку з роботодавцями; 

– посилена практико-орієнтована складова підготовки шляхом 

«занурення» студентів у реальне професійне середовище; 

– здійснюється науково-дослідна й інноваційно-проектна робота з 

виконанням дослідних завдань на туристичних підприємствах, згідно з 

напрямами державної освітньої політики з розвитку наукової та інноваційної 

діяльності в освіті. 

Сформульовано завдання експериментального дослідження: 

- вивчити існуючий стан проблеми професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у педагогічній теорії та практиці; 

- визначити ефективність впровадження в освітньому процесі закладів 

вищої освіти: концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; комплексу організаційно-методичних умов; 

інноваційної педагогічної технології; освітньо-інформаційного середовища; 

навчально-методичного комплексу; 

- оцінити ефективність запровадженої концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; комплексу 

організаційно-методичних умов; інноваційної педагогічної технології; освітньо-

інформаційного середовища; навчально-методичного комплексу в процесі 

формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності; 

- визначено етапи експерименту: констатувальний, уточнювально-

діагностичний, формувально-перетворювальний, контрольний; 

- обрано експериментальні і контрольну групи; 

- сконструйовано план-програму (відповідно до наукових праць [279] й 

ін., специфіки дослідження та власного досвіду), що включає такі стадії, як: 

аналітико-діагностична; прогнозувальна; організаційно-підготовча; практична; 

узагальнююча; впроваджувальна (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. План-програма наукового дослідження 

 

В експерименті використовувались сучасні загальнонаукові методи: 

теоретичних: аналіз, контент-аналіз, гіпотетико-дедуктивний метод, метод 

системного аналізу, класифікації, узагальнення, моделювання, проектування – 

для з’ясування стану вивчення проблеми в науковій теорії та практиці; 

визначення науково-теоретичних основ туризму; обґрунтування концепції 
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професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, структури їх 

готовності до професійної діяльності; визначення критеріїв, показників та 

рівнів її сформованості; розробки концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, освітньо-інформаційного 

середовища, інноваційної педагогічної технології; емпіричних: анкетування, 

тестування, експертна оцінка, рейтинг, індексування, педагогічний 

експеримент, реєстрації, SWOT-аналіз – для експериментальної перевірки 

ефективності концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; математичної статистики: методи первинної 

обробки даних (розрахунок показників центральної тенденції, показників 

мінливості, графічне представлення результатів); параметричні методи 

перевірки гіпотез (t-критерій Стьюдента й однофакторний дисперсійний аналіз) 

– для оцінювання значущості результатів дослідження; кореляційного аналізу 

(розрахунок коефіцієнта конкордації Кендалла) – для підтвердження 

компонентної структури готовності та перевірки узгодженості оцінок експертів. 

Дослідження проводилось упродовж 2010–2016 р.р. та охоплювало всі 

визначені взаємоповʼязані стадії та етапи. Розглянемо їх більш докладно. 

З огляду на наведене на рис. 5.1, на першій, аналітико-діагностичній 

стадії вивчався стан проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у психолого-педагогічній теорії та практичній діяльності 

закладів вищої освіти, досліджувався сучасний вітчизняний і закордонний 

досвід, з метою ідентифікації, формулювання, вивчення змінних; аналізувались 

та систематизувались основні поняття дослідження (розділ 1, параграфи 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4; розділ 2, параграфи 2.1, 2.2, 2.3 цієї роботи).  

З’ясовано, що на сьогодні професійна підготовка майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України надає можливість 

опанування колом професійних знань і умінь випускників, але спостерігається 

недостатня орієнтація на практичну взаємодію з роботодавцями. 

Підтверджено, що коло майбутньої професійної діяльності фахівців з 

туризмознавства є дуже багатогранним і різноплановим. Визначено, що 
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особливість формування змісту основних компетентностей для майбутньої 

професійної діяльності в туризмі полягає в орієнтації на світовий досвід 

теоретичної і практичної професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, формування ієрархічного рівня туристичної роботи 

відповідно до рівнів зайнятості в індустрії туризму. Визначені предметно-

спеціальні (фахові) та загальні компетентності майбутніх фахівців з 

туризмознавства; ключові компетенції: соціальна, організаційно-управлінська, 

інформаційно-проектна, науково-дослідна. В структурі готовності майбутнього 

фахівця з туризмознавства до професійної діяльності виокремлено комплекс 

взаємоповʼязаних складових компонентів: мотиваційного, когнітивного, 

особистісно-творчого, інформаційно-технологічного, діяльнісно-операційного. 

На констатувальному етапі аналітико-діагностичної стадії на основі 

анкетування й опитування за авторськими анкетами та опитувальниками 

(додаток Б.1-Б.4) студентів і викладачів закладів вищої освіти України, 

експертів – керівників туристичних підприємств, підрозділів та відділів, 

фахівців, які працюють в галузі туризму, було підтверджено доцільність більш 

глибокого вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства та її оптимізації (розділ 1, параграф 1.4 цієї роботи). Дані 

анкетування студентів підтвердили взагалі їх переважно незначне або часткове 

володіння: методами збору, обробки інформації із застосуванням сучасних 

компʼютерних технологій; іноземними мовами; знаннями законодавства 

України, міжнародних договорів, угод з туризму; історичних, природних, 

культурних памʼяток України і країн світу; основ маркетингу, реклами; видів 

транспортних засобів, сполучень; складання кошторисів турів, екскурсій; 

систем класифікацій, схем роботи з готелями, санаторіями; уміннями 

працювати з туристичними електронними довідниками-каталогами, довідковою 

інформацією; цікаво, ясно подавати інформацію клієнтові; організовувати й 

планувати подорожі, екскурсії; оформлювати договори з реалізації турів; 

розроблювати й оновлювати інформаційний рекламний матеріал.  
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Усе це підтвердило недостатньо якісний стан професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України.  

Результати відповідей викладачів показали, що: незначна кількість 

задоволена існуючою підготовкою; переважна більшість вважає за необхідне: її 

вдосконалення; отримання майбутніми фахівцями умінь користуватися 

пошуковими системами; підбору, он-лайн бронювання залізничних, 

автобусних, авіаквитків; організації та планування подорожі, екскурсії; навичок 

з бронювання і продажу туристичного продукту; неперервне навчання 

протягом життя. У той же час, невелика кількість викладачів застосовує у 

педагогічній діяльності електронну пошту, дистанційні курси; розробляє 

самостійно мультимедійні презентації; спеціалізоване програмне забезпечення, 

електронні підручники, дистанційні курси, електронні копії навчальних 

матеріалів, системи контролю рівня знань; здійснює науково-дослідну роботу зі 

студентами, що, взагалі заважає якісній підготовці майбутніх фахівців з 

туризмознавства. 

В результаті анкетування та дослідження вимог роботодавців на Інтернет-

сайтах щодо особистості фахівця з туризмознавства, з’ясовано, що проблема 

якісної підготовки обумовлена недостатньою взаємодією навчальних закладів з 

роботодавцями; визначено, що досягнення оптимального співвідношення 

теоретичної й практичної підготовки означених фахівців можливо на основі 

взаємовигідного співробітництва освітніх і туристичних інституцій. 

Встановлено, що низький рівень цього співробітництва гальмує становлення 

високоякісного фахівця й розвиток туризму взагалі відповідно до сучасних 

тенденцій; основна проблема полягає у відособленості навчального процесу від 

сучасних методів роботи готелів, ресторанів, туристичних агенцій. Опитування 

фахівців підтвердили необхідні професійні (професійна спрямованість, 

мотивація до саморозвитку й підвищення власної кваліфікації, навички роботи 

з інформаційно-комунікаційними технологіями, навички командної роботи, 

уміння розробляти, просувати, реалізовувати туристичний продукт, володіння 

сучасними методами управління, уміння працювати з клієнтами і партнерами 
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туристичної індустрії); особисті (самостійність, організованість, активність, 

творчість, відповідальність, полікультурність) якості студентів, що 

забезпечують ефективність професійної діяльності. 

Нами розкрито, що досліджуваний процес значно затримується від 

сучасної світової практики. Враховуючи зарубіжний досвід, сучасний стан 

підготовки, спираючись на власний досвід і результати спілкування з 

фахівцями з туризму, визначено, що досягнення ефективності означеної 

підготовки можливо завдяки: всебічному вивченню професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства; обґрунтуванню її концептуальних основ; 

запровадженні сучасних підходів, оптимізації змісту, засобів, методів навчання; 

вдосконаленні навчально-методичних матеріалів; впровадженні інноваційної 

педагогічної технології; посиленні практико-орієнтовної складової підготовки 

шляхом оновлення й постійного взаємозвʼязку та партнерства з роботодавцями, 

залучення їх до освітнього процесу; активізації самостійної, науково-дослідної, 

інноваційно-проектної діяльності студентів; розробки і впровадження освітньо-

інформаційного середовища для посилення й поглиблення взаємозвʼязку 

«освітнє середовище↔студент↔професійне середовище» з урахуванням 

світового туристичного досвіду та вітчизняних особливостей. 

Теоретичне опрацювання, аналіз сучасного стану професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства, значний обсяг вимог, побажань, 

пропозицій щодо оптимізації цього процесу з боку фахівців з туризму, 

слугувало поштовхом для якісних змін, посилення звʼязку і співпраці з 

роботодавцями, залучення їх до освітнього процесу; розроблення 

організаційно-методичних засад, оновлення й вдосконалення змісту, методів, 

форм навчання, розробки й впровадження інноваційної технології, визначення 

організаційно-методичних умов; розробки концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (розділ 1, параграф 1.4, 

висновки до 1 розділу цієї роботи). 

На другій, прогнозувальній стадії було здійснено пошук напрямів 

вирішення висунутих питань роботи, сформульовано гіпотезу, визначено обʼєкт 
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і предмет, встановлено мету й завдання, обґрунтовано основні положення 

концепції, концептуальної моделі, організаційно-методичних засад, 

організаційно-методичних умов, інноваційної педагогічної технології, освітньо-

інформаційного середовища (вступ; розділ 3, параграфи 3.1, 3.2; розділ 4, 

параграфи 4.1, 4.3 цієї роботи). З метою операціоналізації звʼязку і 

співвідношення концепції, гіпотези означеної підготовки та ефективності 

запровадження в освітній процес концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; розроблених організаційно-

методичних засад, комплексу організаційно-методичних умов; інноваційної 

педагогічної технології; освітньо-інформаційного середовища; навчально-

методичного комплексу; були визначені критерії сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (мотиваційно-

ціннісний, системно-пізнавальний, діяльнісно-інформаційний, практично-

професійний, індивідуально-креативний) та їх показники (розділ 3, параграф 3.3 

цієї роботи). 

На організаційно-підготовчій стадії здійснено відбір обʼєктів і субʼєктів 

експерименту, а саме: у ході експерименту на всіх його етапах брали участь 

респонденти: студенти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти спеціальності «Туризм» у вищих навчальних закладах 

України, викладачі, які здійснюють цю підготовку, а також роботодавці – 

керівники туристичних підприємств, підрозділів та відділів, фахівці, які 

працюють в галузі туризму в Україні і за кордоном, в якості експертів та 

учасників освітньо-виховного процесу відповідно до встановлених завдань на 

різних етапах дослідження. З метою отримання обʼєктивної інформації щодо 

експериментальної перевірки ефективності запроваджених заходів та 

підтвердження висунутої гіпотези у ході уточнювально-діагностичного, 

формувально-перетворювального і контрольного етапів експерименту було 

сформовано контрольні: КГ1 (27), КГ2 (36) та експериментальні: ЕГ1 (33), ЕГ2 

(40) групи, які складали студенти спеціальності «Туризм» першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Запорізького 
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національного університету. На основі теоретичного аналізу [296, с. 62] 

підтверджено, що кількість студентів ЕГ1, ЕГ2 і КГ, КГ2 є достатньою для 

отримання достовірних результатів. Навчання в ЕГ1, ЕГ2 супроводжувалось 

впровадженням комплексу розроблених нами заходів, в КГ, КГ2 – воно було 

традиційним.  

Загалом, експериментальне дослідження з 2010 по 2017 р.р. охопило 673 

особи студентів І–VІ курсів спеціальності «Туризм», 162 особи викладачів 

закладів вищої освіти: Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С.Макаренка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди», Класичного приватного університету, 

Національного університету фізичного виховання та спорту України, 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини, Запорізького 

національного університету; а також 63 особи фахівців з туризму таких 

підприємств, як: готелів «Театральний» (ТОВ «Таврійська інвестиційна 

група»), Park Inn Palace, Southend-on-Sea UK (Велика Британія), Four Points by 

Sheraton (Khortitsa Palace Hotel); ТОВ «Інвестоптим», «Агентство Подорожей 

«Інтурист», «Туристична фірма «САМ»; ПП «Веста Тревел», Туристична фірма 

«Афіна»; «ТА Магеллан»; Національного заповідника «Хортиця». Загальна 

кількість респондентів складала 898 осіб. 

Здійснено обґрунтування й розробку концептуальної моделі, її структури, 

складових та змістової характеристики; вдосконалено зміст, обрано і 

скомпоновано форми, методи, способи, прийоми навчання й виховання, 

методичне й організаційне забезпечення реалізації складових інноваційної 

технології (інформаційно-комунікаційної, дидактичної, проектувальної, 

індивідуально-орієнтованої, освітньо-виховної, професійно-спрямованої, 

портфоліо, аналітико-діагностичної); розроблено організаційно-методичні 

засади; визначені й охарактеризовані організаційно-методичні умови, 

розроблено освітньо-інформаційне середовище з метою оптимізації освітнього 

процесу і досягнення сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. Також на цій стадії здійснено 
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відбір, підготовку й розробку діагностичного інструментарію дослідження: 

анкетування, опитування, тестування; вивчення письмових, творчих, 

самостійних, наукових, проектних робіт студентів; експертна оцінка; відбір та 

розробка діагностичних методик експериментального дослідження: добір 

стандартизованих, розробка авторських методик та алгоритму комп’ютерної 

програми «Система оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності (TOUR TEST)». 

З метою формування мотиваційного, когнітивного, особистісно-творчого, 

інформаційно-технологічного, діяльнісно-операційного компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, на практичній 

стадії в освітній процес експериментальних груп впроваджено: концептуальну 

модель завдяки реалізації її складових (теоретико-методологічної, структурно-

змістової, реалізаційно-технологічної, критеріально-аналітичної); 

організаційно-методичні засади; освітньо-інформаційне середовище; 

навчально-методичний комплекс; комплекс організаційно-методичних умов 

(теоретико-методологічних; технолого-організаційних; навчально-методичних, 

практико-орієнтованих, науково-дослідні) (розділ 4, параграфи 4.1 цієї роботи).  

Процес навчання в експериментальних групах супроводжувався 

реалізацією складових інноваційної технології, як системного організаційно-

методичного інструментарію педагогічного процесу, особливість і новизна 

якого полягала у залученні до нього фахівців з туризму України та зарубіжжя 

на всіх етапах навчання у якості учасників та експертів: готелів «Театральний» 

(ТОВ «Таврійська інвестиційна група»), Park Inn Palace, Southend-on-Sea UK 

(Велика Британія), Four Points by Sheraton (Khortitsa Palace Hotel); ТОВ 

«Інвестоптим», «Агентство Подорожей «Інтурист», «Туристична фірма 

«САМ»; ПП «Веста Тревел», Туристична фірма «Афіна»; «ТА Магеллан»; 

Національного заповідника «Хортиця» (розділ 4, параграфи 4.1, 4.2, 4.3, 

таблиця додаток цієї роботи). 

Так, інформаційно-комунікаційна, що була спрямована на формування і 

розвиток у студентів розуміння сутності і значення інформації для ефективної 
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праці в туризмі; усвідомлення значущості самоосвіти і саморозвитку, мотивації 

до творчості; навичок роботи в локальному та\або мережевому IT-середовищі; 

прагнення до самовдосконалення, самореалізації; готовність до розробки та 

реалізації туристичного продукту з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, здійснювалась шляхом:  

- інтерактивного звʼязку «студент↔викладач», «студент↔студент», 

«студент↔роботодавець» за допомогою мережевих технологій; Інтернет-

ресурсів; програм Viber, Skype, Whatsapp, Messenger; відео-, аудіо- чатів 

мобільних програм спілкування, сайту туристичної агенції, листування 

електронною поштою; чатів і форумів на сторінці групи кафедри туризму у 

соціальній мережі Facebook та в системі електронного навчання для вирішення 

різних питань, що виникали в процесі освіти студентів експериментальної 

групи; роботи студентів з навчальними курсами: «Основи маркетингу», 

«Управління якістю туристичних послуг», «Технологія туристичної 

діяльності», спецкурсу «Основи проектування туристичного продукту» 

(додаток Д.2, рис. Д.2.3–Д.2.5); в системах дистанційного навчання; виконання 

завдань практикумів, тестів, індивідуальних, самостійних завдань (додаток 

Д.2); самостійного вирішення проблемних питань, пошуку, аналізу, обробки 

інформації з туризму, розробки, калькуляції та реалізації турів, екскурсій з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; пошуку, бронювання 

місць у готелях, транспортних, інших туристичних послуг із застосуванням 

систем онлайн-бронювання; участі в розробці дизайну і структури сайту, 

оновлення, розміщення інформації на сайті, сторінках у соціальних мережах 

(розділ 4, параграфи 4.2, 4.3 цієї роботи). 

Дидактична складова, що спрямована на сформованість пізнавальної 

активності; зацікавленості у безперервному навчанні, ґрунтовного оволодіння 

системою знань, умінь і навичок з туризмознавства відповідно до навчального 

плану; рефлексивної творчої особистості, готової до професійної діяльності 

відповідно до світових умов, відбувалась напрямом:  
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- діяльнісного, інноваційного підходу до навчання відповідно до 

сучасних світових тенденцій в освіті та специфіки цієї підготовки; 

міждисциплінарної інтеграції, поглиблення і звʼязку; адекватного відбору і 

застосування поряд із традиційними дистанційних форм навчання; 

універсалізацію підходів щодо засвоєння студентами навчального матеріалу з 

дисциплін; вдосконалення: академічних лекцій: (проблемні, експромт-лекції, 

лекції-парадокси, лекції-конференції, лекцій за участю фахівців з туризму); 

індивідуальних занять (інтерактивні консультації, самостійна та науково-

дослідна робота із застосуванням інноваційних і проектних методів); групових 

занять (семінари-бесіди, -презентації туристичних проектів, -доповіді, -

повідомлення, -співдоповіді, -захисти рефератів, -диспути, -дослідження, -

письмові роботи, віртуальні семінари, інтерактивні екскурсії); практичних 

занять (професійно спрямовані практикуми та ділові ігри за участю фахівців з 

туризму; захисти творчих робіт, індивідуальних завдань, проектів; виконання 

професійних кросвордів; застосування аудіо- відео- засобів) (розділ 4, 

параграфи 4.1, 4.2, 4.3, таблиця додаток  цієї роботи); 

- модернізації навчальних програм дисциплін шляхом впровадження 

модулів: «Технологія туристичної діяльності» (108 год.), навчальний модуль 

«Впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності» (2 год. 

лекц., 4 год. практ.): сучасні форми організаційно-управлінської діяльності на 

підприємствах індустрії туризму; кадрова політика на основі інноваційного 

підходу; продуктові новації в туризмі; «Основи маркетингу» (81 год.) – 

«Інноваційний маркетинг в туризмі» (2 год. лекц., 4 год. практ.): інноваційна 

діяльність в туризмі; створення нового туристичного продукту з використанням 

сучасних технологій та методів проектування; освоєння нових ринків збуту 

туристичного продукту; впровадження передових IT-технологій; впровадження 

сучасних форм організаційно-управлінської діяльності; «Управління якістю 

туристичних послуг» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст з туризму» 

(54 год.) – «Проектування контролю якості туру» (2 год. лекц., 4 год. практ.): 

визначення ключових елементів в процесі обслуговування туристів, що суттєво 



335 

 

 

впливають на характеристики туристичної послуги; визначення методів 

коригування характеристик туристичної послуги; визначення методів оцінки 

характеристик туристичної послуги. 

Дослідно-проектувальна складова, що спрямована на оволодіння 

студентами знаннями основ проектування; формування і розвиток умінь і 

навичок: моделювання, проектування і планування реалізації туристичного 

продукту; організації особистої діяльності; керування діяльністю проектної 

групи; роботи в групі; генерування ідей; визначення стратегій; сформованість 

готовності до розробки та реалізації туристичних проектів у майбутній 

професійній діяльності на основі сучасних технологій, реалізовувалась шляхом:  

- впровадження освітньо-інформаційного середовища майбутніх 

фахівців з туризмознавства, що забезпечило міцний і дієвий взаємозвʼязок 

«освітній простір↔студент↔професійний простір»; здійснення студентами 

інноваційно-проектної діяльності, вирішення професійно спрямованих завдань і 

ситуацій методами моделювання з дисциплін: «Стратегічний менеджмент і 

маркетинг»; «Технологія туристичної діяльності»; «Основи маркетингу»; 

«Маркетинг туризму»; «Управління якістю туристичних послуг»; 

впровадження спецкурсу «Проектування туристичного продукту»; розробки та 

оформлення туристичних проектів, екскурсій, програм турів, побудови дерева 

цілей, творчих презентацій з подальшим упровадженням результатів у 

діяльність туристичних підприємств (розділ 4, параграфи 4.2, 4.3, 4.4 цієї 

роботи). 

Індивідуально-орієнтована, що спрямована на формування й розвиток у 

студентів творчості, індивідуальності, зацікавленості у власних досягненнях у 

навчальній і практичній діяльності, впроваджувалась шляхом:  

- забезпечення пріоритетної ролі індивідуальності студента; розвитку 

його особистості як мети освітньої системи; застосуванням особистісного 

підходу та безконфліктних взаємовідносин «викладач↔студент», засвоєних на 

співпраці, взаєморозумінні, гуманності; найбільш ефективних способів і 
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методів засвоєння студентами знань, набуття умінь і навичок з туризмознавства 

відповідно до їх індивідуальних здатностей, можливостей, потреб та цінностей. 

Освітньо-виховна, що скерована на формування і розвиток у студентів 

готовності до виконання професійної діяльності; навичок: міжкультурного й 

міжособистісного спілкування, виступу з доповіддю; організації і керування 

колективною роботою, обміну досвідом, лідерства; умінь: комунікативних, 

спілкування іноземними мовами, аналізувати, приймати рішення; якостей: 

самовиховання, впевненості в собі, полікультурності, творчості, 

громадянськості; світоглядної, екологічної культури, впроваджувалась шляхом:  

- проведення: тематичних бесід і тренінгів, дискусій, ділових, рольових 

ігор; виховних годин; гурткової роботи, вікторин, бесід, мозкового штурму, 

евристичних бесід, брейн-рингів; участі студентів у: днях: Європи, туризму, 

фізичної культури, музеїв; спортивних та туристичних змаганнях; екскурсіях; 

розгорнутих книжкових виставках; інтерактивних презентаціях; соціомобах, 

флешмобах; конференціях; інтерактивних заняттях з іноземних мов за 

проведенням студентів іноземної філології університету; презентаціях, 

семінарах туристичних підприємств; конкурсах і вікторинах; інтерактивній, 

віртуальній екскурсіях; заходах кафедри, факультету, університету; 

відвідуванні музеїв, виставок (розділ 4, параграф 4.2 цієї роботи).  

Професійно-спрямована, що скерована на формування зацікавленості 

студентів у виконанні професійних завдань; формування і розвиток: 

практичних умінь і навичок здійснення різних видів туристичної діяльності, 

усвідомлення її значущості; стійких мотивів і професійно-ціннісних орієнтацій 

задля забезпечення цілеспрямованого опанування системою професійних знань, 

умінь, навичок, постійного інтересу до обраної спеціальності; прагнення до 

саморозвитку, самовдосконалення, запроваджувалася шляхом:  

- проведенням із залученням фахівців з туризму професійно 

спрямованих тематичних бесід і тренінгів; онлайн-тренінгів, відео-тренінгів; 

діалогів-дискусій, дебатів, ділових ігор, дискусій з питань туризму, воркшопів, 

майстер-класів, ділових зустрічей, конкурсів, засідань круглих столів: 
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воркшопу «Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного молодого 

фахівця»; майстер-класу з розробки туристичних проектів; круглих столів: 

«Особливості професії менеджера з туризму», «Карʼєра в туризмі», «Розвиток 

науково-інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах», «Особливості 

регіонального розвитку туризму»; онлайн- та відео- тренінгів: «Розвиток 

готельної справи у світі», «Технологія готельної справи», «Організаційна 

структура готелю, функції та обовʼязки персоналу», «Особливості 

обслуговування гостей в готелі», «Імідж співробітника готелю», «Технологія 

бронювання номерів в готелі», «Технологія надання додаткових послуг в 

готелі», «Особливості обслуговування різних категорій гостей», «Конфліктні 

ситуації в готелі та шляхи їх вирішення», «Проходження співбесіди»; ділових 

ігор: «Просування туристичного продукту», «Туристична віза», «Якість 

надання туристичних послуг і способи її регулювання», «Процес формування 

ціни на туристичний продукт» з методами моделювання; лекції та семінару: 

«Особливості туристичної послуги»; практичних занять: «Бронювання туру», 

«Туристична документація»); проведення екскурсій особисто (оглядових, 

тематичних); участі студентів у виставках, туристично спрямованих рекламних 

заходах різного рівня (розділ 4, параграф 4.2 цієї роботи).  

Складова портфоліо, що спрямована на формування і розвиток у 

студентів: умінь: відбору, оцінки, систематизації інформації, планування своєї 

діяльності, встановлення мети; якостей: критичного мислення; рефлексивності, 

самооцінки, самоаналізу результатів і досягнень, визначення помилок та умінь 

їх виправляти, мотивації досягти успіхів у навчанні та професійній діяльності; 

прагнення до самореалізації, була запроваджена шляхом: індивідуального 

електронного та паперового накопичення різних матеріалів студентів (звіти; 

результати виконаних робіт, навчальних та наукових досягнень; плани; наукові 

журнали з публікаціями тез і статей; отримані сертифікати; розроблені 

туристичні проекти, маршрути, програми, екскурсії; підтвердження участі у 

різних заходах: конкурсах, проектах, конференціях, круглих столах; 
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сертифікати про проходження практики і стажування; професійні резюме (CV)) 

(розділ 4, параграфи 4.2, 4.4 цієї роботи). 

Аналітико-діагностична, що спрямована на зʼясування узгодженості між 

дослідженням готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності, критеріями та рівнями її сформованості; досягнення кожним 

студентом експериментальної групи певного рівня сформованості компонентів 

готовності до професійної діяльності; а також перевірку ефективності 

впровадження всіх формувально-перетворювальних заходів, була впроваджена 

нами шляхом:  

- використання видів контролю: попередній, поточний, тематичний, 

підсумковий, самоконтроль; методів контролю: постійне спостереження за 

навчально-пізнавальною діяльністю для визначення сприйняття і розуміння 

студентами матеріалу, самостійності, творчості; усне опитування 

(індивідуальне, фронтальне, заліки, екзамени) для визначення повноти, 

логічності, обґрунтованості відповідей студентів; письмовий контроль (есе, 

відповіді, реферати, вирішення завдань) для визначення умінь послідовного 

викладу матеріалу; відбору, розробки комплексу методик щодо визначення 

рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, опитувальників для визначення 

експертної оцінки; розробки і впровадження комп’ютерної програми.  

Діагностичний інструментарій був розроблений нами з метою отримання 

достовірної інформації про хід формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. Ця процедура передбачала добір 

стандартизованих методик, розробку авторських методик, побудову алгоритму 

оцінки готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності та його реалізацію в авторській програмі «Система оцінювання рівня 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

(TOUR TEST)».  

В табл. 5.1 наведений перелік діагностичних методик, за допомогою яких 

визначався рівень сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців з 
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туризмознавства до професійної діяльності. Зміст методик наведений у 

Додатку Д. Зазначимо, що шкали стандартизованих методик були адаптовані 

до особливостей і специфіки нашого дослідження. 

Зауважимо, що алгоритм програми «Система оцінювання рівня 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

(TOUR TEST)» реалізовувалась нами в ході проведення таких процедур, як: 

- діагностування рівня готовності студента за допомогою представлених 

методик; 

- перетворення балів за кожний компонент у зважену шкалу; 

- формування з отриманих оцінок компонентів інтегральної оцінки 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; 

- переведення оцінок, представлених у шкалі інтервалів, у номінативну 

шкалу відповідно до визначених нами рівнів. Перетворення балів, отриманих в 

результаті діагностування кожного із компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності ( балО ), в оцінку у зваженій шкалі (О ), 

надало можливість їх порівнювати і здійснювалося за формулою (5.1):  

100
max

бал

O

O
O

 
(5.1) 

Із визначеного комплексу, що складається з визначених п’ятьох 

компонентів (мотиваційного, когнітивного, діяльнісно-операційного, 

інформаційно-технологічного, особистісно-творчого), інтегральна оцінка 

готовності (𝐼𝑂г) визначалась нами за допомогою лінійної функції: 

ОТМКІТДОГ OkOkOkOkOkIO  54321   

при цьому 𝑂ДО, 𝑂ІТ, 𝑂К, 𝑂М, 𝑂ОТ – оцінки мотиваційного, когнітивного, 

діяльнісно-операційного, інформаційно-технологічного, особистісно-творчого 

компонентів, перетворені у зважену шкалу; 

𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5 – коефіцієнти, що приймають значення від 0 до 1.   
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Таблиця 5.1 

Діагностичні методики, що застосовувались в експериментальному дослідженні для перевірки сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

Компонент Методика 
Максимальна 

кількість балів 

Шкала відповідності рівнів 

Рівень ключ 

Мотиваційний 

Методика «Потреба у досягненні» (авт. 

Л. П. Орлова, Ю. М. Орлов, В. І. Шкуркін,) 

[334] 

19 

Репродуктивний 0–9 

Продуктивний 10–15 

Творчий 16–19 

Когнітивний 

Авторський тест з основ менеджменту 16 

24 

Репродуктивний 0–12 

Продуктивний 13–19 

Авторський тест з основ маркетингу 8 
Творчий 20–24 

Діяльнісно-операційний 

Авторська методика оцінки сформованості 

вмінь використовувати сучасні інформаційні 

технології у ході вирішення дослідних, 

професійно-спрямованих завдань з туризму 

27 

Репродуктивний 0–13 

Продуктивний 14–21 

Творчий 22–27 

Інформаційно-

технологічний 

Авторський тест з оцінки сформованості 

володіння уміннями, навичками, методами 

виконання професійних завдань з туризму 

21 

Репродуктивний 0–10 

Продуктивний 11–16 

Творчий 17–21 

Особистісно-творчий 

Тест «Який Ваш потенціал у прийнятті 

нестандартних рішень?» (авт. 

В.В.Бондаренко, С.Д.Резник, С.М.Соколов) 

[419] 

48 

Репродуктивний 0–23 

Продуктивний 24–38 

Творчий 39–48 
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З метою отримання зазначених коефіцієнтів ми використовували метод 

експертного опитування. Так, експертам було запропоновано визначити 

важливість кожного із компонентів у структурі готовності (анкета у Додатку 

Е.1). До експертизи були залучені викладачі закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку фахівців досліджуваного напряму, а також роботодавці 

– керівники туристичних підприємств, підрозділів та відділів, фахівці, які 

працюють в галузі туризму в Україні та за кордоном.  

З метою усунення проблеми щодо кількості залучених до експертного 

оцінювання експертів, що зазвичай виникає під час першого опитування, нами 

було застосовано формулу, запропоновану Г.Г. Азгальдовим [6, с. 166]: 

2
1

2


 tN

 

 

при цьому t  – табличне значення функції нормального розподілу (або 

функції Гауса) для довірчої ймовірності  ; 

1  – гранично допустима відносна похибка. 

Для довірчої ймовірності 950,  – 
641,t  , гранично допустимою 

відносною похибкою ми обрали таку, що дорівнює 
501 ,

. Тому, для цих 

значень розрахунок за формулою (5.3) довів, що до опитування доцільно 

залучити 11 експертів: 

118210
250

7062

50

641
2

2
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,

,

,

,
N

. 

Зазначимо, що важливість кожного із компонентів в структурі готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності визначався 

кожним експертом завдяки рангу (номеру) від 1 до 5: при цьому 1 номер – мав 

найважливіше значення, 5 – мав найменший важіль, на думку експертів, під час 

виконання фахівцями професійної діяльності в реальних умовах туристичної 

індустрії.  
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Результати анкетування експертів наведені у вигляді матриці рангів 

ijrR 
 ( i – номер компонента, 51..i  ; j  – номер експерта, 

111..j 
) (табл. 

Е.2.1, Додаток Е.2).  

Слід відмітити, що перш, ніж здійснювати обробку результатів 

опитування експертів і робити за цими даними висновки, ми впевнилися в 

узгодженості упорядкувань в матриці рангів.  

З цією метою ми застосовували коефіцієнт конкордації Кендалла, що 

обчислюється за формулою (5.2) [425, с. 138]: 

 nnm

S
W






32

12

 

(5.2) 

де m  – кількість експертів; 

n  – кількість компонентів, які ранжувались; 

S  – сума квадратів різниць рангів, що обчислюється за формулою: 

  
 











n

j

m

i
ij mmrS

1

2

1

1
2

1

 ( ijr
 – елемент матриці рангів, що знаходиться 

в i -му рядку та j -му стовпці). 

В результаті розрахунків нами було обчислено значення 1054S  (табл. 

Е.2.2, Додаток Е.2). Після заміни числових значень до формули (5.2) нами було 

визначено, що коефіцієнт конкордації Кендалла дорівнює 0,87: 

 
870

14520

12648

120121

12648

5511

105412
32

,W 








. 

Достовірність отриманого коефіцієнта конкордації перевіряється за 

допомогою 
2 -критерія. Емпіричне значення критерія 

2 , обчислюється за 

формулою:   333887041112 ,,Wnm  . Критичне значення 
4992 ,кр 

 

знайдено завдяки таблицям для 41n  ступенів вільності та рівня значущості 

050, .  
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Оскільки коефіцієнт конкордації 70,W   і 22

кр , вважаємо, що 

результати експертного оцінювання є узгодженими на високому рівні 

значущості. Тож, отриманим результатам можна довіряти.  

Зазначимо, що для кожного із компонентів за окресленими рангами було 

визначено значення, що зустрічається найчастіше. Так, результати опитування 

експертів засвідчили такий розподіл компонентів готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності за значущістю, як: 

1. – мотиваційний компонент; 

2. – когнітивний компонент; 

3. – діяльнісно-операційний компонент; 

4. – інформаційно-технологічний компонент; 

5. – особистісно-творчий компонент. 

З метою визначення значень 1k , 2k , 3k , 4k , 5k , нами були проведені 

обчислення за методикою науковців Е.С. Руденко, А.В. Шамова [428].  

З огляду на те, що місце, отримане найважливішим компонентом 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

дорівнює найменшому числу – 1, нами було проведено інвертування матриці 

рангів за такою схемою: ранг 1 замінено на значення 5; ранг 2 – на 4; ранг 3 – 

залишився на 3; ранг 4 – на 2; ранг 5 – на 1. У результаті цього ми отримали 

матрицю ijaA  , на основі якої за допомогою елементарних операцій лінійної 

алгебри, були знайдені вагові коефіцієнти компонентів готовності: 2201 ,k  ; 

1202 ,k  ; 2503 ,k  ; 3204 ,k  ; 0905 ,k  . Послідовність обчислення вагових 

коефіцієнтів представлена у Додатку Е.3. 

Також, для перевірки розрахунків ми знайшли суму вагових коефіцієнтів 

 
i

i ,,,,,k 1090320250120220 , що підтверджує правильність їх 

проведення. 
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Отже, нами встановлено, що інтегральна оцінка готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності обчислюється за 

допомогою функції: 

ОТІТКМГ О,О,Одо,О,О,ІО  090120220250320  (5.3) 

Відповідно до визначених нами рівнів сформованості готовності: 

репродуктивного, продуктивного, творчого (розділ 3, параграф 3.3 цієї 

роботи), оцінка готовності проводилася за такою схемою: О≤50 – 

репродуктивний; 51≤О≤80 – продуктивний; 81≤О≤100 – творчий. 

Алгоритм функціонування системи оцінювання рівня готовності 

майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної діяльності нами 

узагальнено й графічно представлено у вигляді блок-схем, наведених на рис. 

Ж.1–Ж.2 Додатку Ж. Слід зазначити, що розроблений алгоритм послугував 

основою для подальшої програмної реалізації авторської системи оцінювання 

рівня готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з 

туризмознавства. Прийняття рішення щодо розробки цього програмного 

продукту зумовлено ідеєю спрощення процесу діагностування студентів і 

швидкого отримання результатів діагностування компонентів у вигляді 

зважених оцінок та шкали рівнів, а також визначення інтегральної оцінки 

готовності з подальшим переведенням її в шкалу рівнів.  

Тож, зупинимось на загальній характеристиці роботи означеної системи.  

На початку роботи з системою студент має зареєструватися (рис. Ж.3, 

Додаток Ж), після чого він відповідає на запитання, наведені в діагностичних 

методиках.  

Результати діагностування студентів зберігаються в системі та швидко 

імпортуються в середовище табличного процесору MS Excel. Важливою 

особливістю, що реалізована нами в системі, є можливість редагування вагових 

коефіцієнтів для визначення інтегральної оцінки готовності та границь оцінок 

для переведення їх в номінативну шкалу рівнів (рис. Ж.4–Ж.6 Додатку Ж). 

Відмітимо, що практична стадія експерименту обіймала проходження 

трьох таких етапів, як: уточнювально-діагностичний, формувально-
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перетворювальний, контрольний. Попередні, посередні та прикінцеві рівні 

сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності аналізувалися, оцінювалися, узагальнювалися, систематизувалися, 

проводилась їх кількісна та якісна обробка на всіх етапах експериментальної 

роботи. 

Під час проходження практичної стадії експерименту, на якій 

здійснювалось впровадження в освітньо-виховний процес експериментальних 

груп: концептуальної моделі; розроблених організаційно-методичних засад; 

комплексу організаційно-методичних умов; освітньо-інформаційного 

середовища, навчально-методичного комплексу; інноваційної технології, з 

метою отримання об’єктивної інформації щодо ефективності всіх 

запроваджених формувальних заходів та перевірки висунутої гіпотези, 

наприкінці уточнювально-діагностичного, формувально-перетворювального і 

контрольного етапів експерименту було проведено діагностування студентів 

експериментальних та контрольних груп.  

Зауважимо, що експериментальні і контрольні групи складали студенти з 

однаковим первинним рівнем сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, що надало можливість порівняти 

вихідні і кінцеві результати оцінювання показників готовності в кожній групі та 

довести ефективність обраної нами системи навчання. Як зазначалося нами 

вище, обрана кількість майбутніх фахівців з туризмознавства в ЕГ1, ЕГ2 і КГ1, 

КГ2 (відповідно 33, 40 і 27, 36), вважається достатньою для отримання 

достовірних результатів, оскільки перевищує обсяг (n) репрезентативної 

вибірки [296, с. 62]: 

2

2

K

t
n  , 

при цьому 961,t   (табличне значення), K  – припустима неточність, що 

знаходиться в інтервалі від 0,3 до 0,5 (ми обрали 0,4). 

.
,

,

,

,
n 24

160

843

40

961
2

2
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Слід підкреслити, що визначена нами в експерименті узагальнююча 

стадія дослідження повʼязана зі статистичною обробкою результатів 

діагностування майбутніх фахівців з туризмознавства, отриманих наприкінці 

уточнювально-діагностичного, формувально-перетворювального і 

контрольного етапів експерименту.  

На цій стадії нами було застосовано методи описової статистики – 

розрахунки ступеню центральної тенденції (середньої, помилки середньої, 

довірчого інтервалу для середньої), ступеню розкиду (дисперсії, стандартного 

відхилення), частотних показників та їх графічного представлення за 

допомогою діаграм розподілу. Формули, застосовані нами для обчислення 

середньої [427, с. 85], дисперсії і стандартного відхилення [427, с. 241], 

стандартної помилки середньої [256, с. 272], наведені у формулах (5.4)–(5.7) 

відповідно:  

n

x
X i
  (5.4) 

 
1

2

2







n

Xx
s i

x  (5.5) 

2

xx ss   (5.6) 

n

s
m x

X
  (5.7) 

де ix  – оцінка і-го студента; 

n  – кількість студентів у групі; 

X  – середнє, обчислюється за формулою (5.4); 

2

xs  – дисперсія, обчислюється за формулою (5.5); 

xs  – стандартне відхилення, обчислюється за формулою (5.6); 

X
m  – стандартна помилка середньої, обчислюється за формулою (5.7). 

Зауважимо, що завдяки окресленим показникам можливо порівнювати 

контрольні та експериментальні групи (за кожним компонентом і за 

сформованістю готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 
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професійної діяльності в цілому), однак вони не надають можливість оцінити 

рівень випадковості цих розбіжностей. Тож, з огляду на це, в нашому 

експерименті ми застосовували саме статистичні критерії. 

Результати студентів ЕГ1, ЕГ2 і КГ1, КГ2, отримані на початку 

практичної стадії експерименту (уточнювально-діагностичний етап), нами 

порівнювалися. Означене зіставлення вбачалось необхідним для підтвердження 

відсутності розбіжностей між показниками респондентів експериментальної та 

контрольних груп. Наприкінці проведених нами формувально-

перетворювальних заходів (контрольний етап) ми прагнули довести значущість 

розбіжностей між порівнюваними групами і генеральними сукупностями, до 

яких вони належать. Зазначимо, що з огляду на теоретичне підґрунтя, для 

порівняння незалежних груп (ЕГ1, ЕГ2 і КГ1, КГ2) існує низка статистичних 

критеріїв (Стьюдента, Крамера-Велча, Манна-Уітні, Пірсона та ін.), вибір яких 

залежить від певних вимог. 

Слід відзначити, що не менш важливим у проведеному експерименті 

нами вбачалось дослідження значущості змін результатів студентів ЕГ1, ЕГ2 на 

всіх його етапах.  

Враховуючи, що кількість визначених нами етапів складала три: 

уточнювально-діагностичний, формувально-перетворювальний і контрольний, 

вибір статистичного методу був зумовлений такими чинниками: порівнювались 

залежні групи; кількість замірювання дорівнювало трьом. Слід підкреслити, що 

при цьому можливо використовувати критерій Фрідмана, критерій тенденцій 

Пейджа, однофакторний дисперсійний аналіз тощо, вибір яких також 

ґрунтується на чітких правилах. 

З огляду на теоретичний аналіз, який свідчить, що зазвичай перевірка 

вимог застосування будь-якого критерію переважно повʼязана з додатковими 

розрахунками, які мають допоміжний характер, в нашому експерименті ми 

скористалися програмою «Вибір критерію» [209, с. 116-121]. Вікно, що 

з’являється після завантаження цієї програми, наведене на рис. 5.2. Результати 

цієї перевірки ми докладно розглянемо в параграфі 5.2. 
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Рис. 5.2. Скриншот екранної копії вікна програми «Вибір критерію» 

 

Отже, на основі теоретичних засад з обраної проблеми проаналізовано 

основи і традиції проведення експериментальної роботи; визначено за мету 

педагогічного експерименту: оцінку впливу розроблення, впровадження та 

реалізації в освітньому процесі закладів вищої освіти: концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; організаційно-

методичних засад; комплексу організаційно-методичних умов; інноваційної 

педагогічної технології; освітньо-інформаційного середовища; навчально-

методичного комплексу; а також перевірки і підтвердження гіпотези, що 

професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства набуває 

ефективності, якщо вона здійснюється відповідно до обґрунтованої концепції, 

що розкриває її специфіку та визначає складові моделі професійної підготовки 

як цілісної організаційно-педагогічної системи формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності та, якщо: 

– вона концептуально ґрунтується на базових положеннях щодо освітніх 

вимог, стратегії сталого розвитку туризму; 

– забезпечена безперервність навчання на всіх рівнях вищої освіти; 

– здійснюється систематичне оновлення змісту підготовки на всіх рівнях 

вищої освіти на основі постійного взаємозв’язку з роботодавцями; 

– посилена практико-орієнтована складова підготовки шляхом 

«занурення» студентів у реальне професійне середовище; 

– здійснюється науково-дослідна й інноваційно-проектна робота з 

виконанням дослідних завдань на туристичних підприємствах, згідно з 
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напрямами державної освітньої політики з розвитку наукової та інноваційної 

діяльності в освіті. 

Сформульовано такі завдання експериментального дослідження, як: 

- вивчити існуючий стан проблеми професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у педагогічній теорії та практиці; 

- визначити ефективність впровадження в освітньому процесі закладів 

вищої освіти: концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; організаційно-методичних засад, комплексу 

організаційно-методичних умов; інноваційної педагогічної технології; освітньо-

інформаційного середовища; навчально-методичного комплексу; 

- оцінити ефективність запровадженої концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; комплексу 

організаційно-методичних умов; інноваційної педагогічної технології; освітньо-

інформаційного середовища; навчально-методичного комплексу у формуванні 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; 

Також встановлені етапи експерименту: констатувальний, уточнювально-

діагностичний, формувально-перетворювальний, контрольний; визначено бази 

та респондентів дослідження; обрано експериментальні та контрольні групи. 

Відповідно до наукових праць, специфіки нашого дослідження, 

сконструйовано план-програму, що включає чотири стадії: аналітико-

діагностична; прогнозувальна; організаційно-підготовча; практична; 

узагальнююча; впроваджувальна.  

Розкрито структуру, характеристику, особливості, методологію та 

організаційні заходи кожної із стадій. Показано їх взаємоузгодженість, 

взаємозвʼязок, а також умови впливу запроваджених формувально-

перетворювальних заходів на ефективність формування готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності. Окреслене надає 

можливість перейти до детального аналізу та узагальнення результатів 

експерименту. 
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5.2. Аналіз та узагальнення результатів експерименту 

 

Відповідно до визначених нами стадій експериментального дослідження 

(розділ 5, параграф 5.1 цієї роботи), узагальнююча стадія передбачала обробку 

і систематизацію отриманих результатів дослідження. Обробка, аналіз, 

систематизування й узагальнення результатів експерименту щодо визначення 

рівня готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності здійснювалися нами в межах уточнювально-діагностичного, 

формувально-перетворювального і контрольного етапів експерименту. 

За допомогою підготовленого нами діагностичного інструментарію 

наприкінці уточнювально-діагностичного, формувально-перетворювального і 

контрольного етапів проводилося діагностування студентів експериментальних 

та контрольних груп. Отримані результати (оцінки у зваженій шкалі та за 

рівнями) наведені у табл. К.1.1–К.1.12 Додатку К.1.  

На основі отриманих даних в ЕГ1 та КГ1 було одержано певну кількість 

студентів з відповідними рівнями сформованості компонентів і готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в цілому та 

відносні частоти (у %) (табл. К.2.1–К.2.2, Додаток К.2).  

Наочно ці результати представляють гістограми розподілу (рис. 5.3, 5.4). 

Порівняння наведених у гістограмах показників за сформованістю компонентів 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

свідчить про відсутність розбіжностей між частотними показниками в жодній 

групі.  

Так, за сформованістю мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності спостерігалась така 

кількість студентів: з репродуктивним рівнем в КГ1 59,3% студентів, в ЕГ1 – 

60,6% студентів; з продуктивним – 40,7% студентів в КГ1 і 39,4% в ЕГ1 

студентів; жодного студента з творчим в обох групах. 

Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності розкрилась таким чином: 
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репродуктивний рівень було виявлено у 81,5% студентів в КГ1 і 84,8% 

студентів в ЕГ1; продуктивний – у 18,5% студентів в КГ1 і 15,2% студентів в 

ЕГ1; наявність творчого рівня не було виявлено у жодного студента будь-якої 

групи.  

Щодо сформованості діяльнісно-операційного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, результати 

були отримані такі: на репродуктивному рівні знаходились 81,5% студентів 

КГ1 та – 75,8% студентів ЕГ1; на продуктивному – 18,5% студентів КГ1 та 

24,2% студентів ЕГ1. На творчому рівні сформованості цього компоненту 

студентів виявлено не було в жодній групі.  

Стосовно сформованості інформаційно-технологічного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

результати продемонстровано такі: з репродуктивним рівнем засвідчено 74,1% 

студентів КГ1 і у 69,7% студентів ЕГ1; з продуктивним – 25,9% студентів КГ1 і 

24,2% студентів ЕГ1; з творчим – 0,0% студентів КГ1 і 6,1% студентів ЕГ1.  

Щодо сформованості особистісно-творчого компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

спостерігались такі результати: з репродуктивним рівнем 63,0% майбутніх 

фахівців з туризмознавства КГ1 і 48,5% студентів ЕГ1; з продуктивним – 37,0% 

студентів КГ1 і 51,5% студентів ЕГ1; з творчим – у 0,0% студентів КГ1 і 6,1% 

студентів ЕГ1.  

Отже, наведений порівняльний аналіз свідчить, що за сформованістю 

мотиваційного та когнітивного компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності студенти КГ1 продемонстрували 

більш кращі результати, ніж студенти ЕГ1.  

Стосовно сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в цілому зазначимо, що результати 

підтвердили такий розподіл студентів КГ1 за репродуктивним, продуктивним і 

творчим рівнями: 88,5%, 18,5% і 0,0% студентів відповідно.  
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Важливо, що водночас у студентів ЕГ1 виявилися подібні показники 

сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності, а саме: 78,8%, 21,2% і 0,00% студентів відповідно.  

 

  

Рис. 5.3. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (КГ1) на уточнювально-діагностичному етапі 

 

  

Рис. 5.4. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (ЕГ1) на уточнювально-діагностичному етапі 

 

Тож, з огляду на це, акцентуємо, що показники сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в цілому на 

уточнювально-діагностичному етапі в КГ1 та ЕГ1 майже не відрізнялись. 
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На основі результатів діагностування студентів ЕГ2 та КГ2 було 

одержано кількісні показники та відносні частоти (у %) (табл. К.2.3–К.2.4, 

Додаток К.2).  

Наочно ці результати представляють гістограми розподілу (рис. 5.5, 5.6). 

Порівняння наведених у гістограмах показників за сформованістю компонентів 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

свідчить про відсутність розбіжностей між частотними показниками в жодній 

групі.  

Так, за сформованістю мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності спостерігалась така 

кількість студентів: в КГ2 спостерігалося 33,3% студентів з репродуктивним 

рівнем, в ЕГ2 – 47,5% студентів; з продуктивним – 61,1% студентів в КГ2 і 

50,0% в ЕГ2; з творчим – 5,6% студентів в КГ2 і 2,5% студентів в ЕГ2. 

Сформованість когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності розкрилась таким чином: 

репродуктивний рівень було виявлено у 86,1% студентів в КГ2 і 57,5% 

студентів в ЕГ2; продуктивний – у 13,9% студентів в КГ2 і 42,5% студентів в 

ЕГ2; наявність творчого рівня не було виявлено у жодного студента будь-якої 

групи.  

Щодо сформованості діяльнісно-операційного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, результати 

були отримані такі: на репродуктивному рівні знаходились 52,8% студентів 

КГ2 та – 70,0% студентів ЕГ2; на продуктивному – 24,2% студентів КГ2 та 

30,0% студентів ЕГ2. Студентів з творчим рівнем за цим компонентом не було 

виявлено в жодній групі.  

Стосовно сформованості інформаційно-технологічного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

результати продемонстровано такі: з репродуктивним рівнем засвідчено 86,1% 

студентів КГ2 і у 55,0% студентів ЕГ2; з продуктивним – 13,9% студентів КГ2 і 

42,5% студентів ЕГ2; з творчим – 0,0% студентів КГ2 і 2,5% студентів ЕГ2.  
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Щодо сформованості особистісно-творчого компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, 

спостерігались такі результати: з репродуктивним рівнем 44,4% майбутніх 

фахівців з туризмознавства КГ2 і у 60,0% студентів ЕГ2; з продуктивним – 

55,6% студентів КГ2 і 37,5% студентів ЕГ2; з творчим – у 0,0% студентів КГ2 і 

2,5% студентів ЕГ2.  

 

  

Рис. 5.5. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (КГ2) на уточнювально-діагностичному етапі 

 

  

Рис. 5.6. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (ЕГ2) на уточнювально-діагностичному етапі 

 



355 

 

 

Отже, наведений порівняльний аналіз свідчить, що за сформованістю 

мотиваційного, діяльнісно-операційного та особистісно-творчого компонентів 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

студенти КГ2 продемонстрували більш кращі результати, ніж студенти ЕГ2.  

Стосовно сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в цілому зазначимо, що результати 

підтвердили такий розподіл студентів КГ2 за репродуктивним, продуктивним і 

творчим рівнями: 72,2%, 27,8% і 0,0% студентів відповідно. Важливо, що 

водночас у студентів ЕГ2 виявилися подібні показники сформованості 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, а 

саме: 65,0%, 35,0% і 0,00% студентів відповідно.  

Тож, з огляду на це, акцентуємо, що показники сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в цілому на 

уточнювально-діагностичному етапі в КГ2 та ЕГ2 майже не відрізнялись. 

На основі аналізу результатів експерименту з’ясовано, що обчислені 

основні статистичні показники в експериментальних та контрольних групах за 

компонентами готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності мають невеликі розбіжності (табл. 5.2).  

Зокрема, підтверджено, що середні значення в КГ1 були дещо вищими за 

мотиваційним і когнітивним компонентами готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності. Наразі, варто відзначити, що за 

сформованістю діяльнісно-операційного, інформаційно-технологічного та 

особистісно-творчого компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, значно вдалими показниками 

виявилися саме показники ЕГ1. В КГ2 студенти продемонстрували кращі 

результати за мотиваційним, діяльнісно-операційним і особистісно-творчим 

компонентом ніж представники ЕГ2. Відповідно за когнітивним та операційно-

технологічним компонентом середні значення в ЕГ2 були вищими у порівнянні 

з КГ2.  
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Взагалі, середні показники оцінки сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності майже збігалися: в КГ1 – 

42,15, в ЕГ1 – 43,06, в КГ2 – 46,89, в ЕГ2 – 45,23. За ступенем мінливості 

(дисперсією і стандартним відхиленням) між КГ1 і ЕГ1 (КГ2 і ЕГ) відмінності 

мінімальні, що свідчить про рівність розподілу значень у досліджуваних групах.  

Слід наголосити також, що довірчі інтервали для середніх оцінок за 

кожним компонентом сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в обох досліджуваних нами групах 

перетиналися. 

Зазначимо, що проведений порівняльний аналіз не надає можливості 

остаточно підтвердити відсутність розбіжностей між контрольною та 

експериментальною групами. Такі висновки отримуються лише за допомогою 

статистичних критеріїв.  

Тож, зважаючи на існування певних вимог для застосування критеріїв, в 

нашій роботі ми скористалися системою «Вибір критерію». Результати цієї 

перевірки демонструють наведені скриншоти (рис. К.3.1–К.3.12, Додаток К.3).  

 

Таблиця 5.2 

Статистичні показники за компонентами готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності (КГ, ЕГ) 
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КГ1 

�̅� 49,48 34,63 42,56 34,19 47,41 42,15 

𝑆2 121,26 155,63 82,18 275,93 106,02 83,52 

𝑆 11,01 12,48 9,07 16,61 10,30 9,14 

𝑚�̅� 2,12 2,40 1,74 3,20 1,98 1,76 

Довірчий 

інтервал 

[45,33; 

53,64] 

[29,92; 

39,34] 

[39,14; 

45,98] 

[27,92; 

40,45] 

[43,52; 

51,29] 

[38,70; 

45,60] 
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Продовження таблиці 5.2 
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ЕГ1 

�̅� 49,18 34,06 44,76 36,21 50,39 43,06 

𝑆2 119,59 195,18 133,25 382,61 100,62 98,31 

𝑆 12,23 14,77 12,64 20,95 10,24 9,92 

𝑚�̅� 2,13 2,57 2,20 3,65 1,78 1,73 

Довірчий 

інтервал 

[45,01; 

53,36] 

[29,02; 

39,10] 

[40,45; 

49,07] 

[29,06; 

43,36] 

[46,90; 

53,89] 

[39,68; 

46,44] 

КГ2 

�̅� 55,86 36,36 48,58 39,83 50,17 46,89 

𝑆2 215,04 97,72 148,42 126,54 164,54 64,44 

𝑆 14,66 9,89 12,18 11,25 12,83 8,03 

𝑚�̅� 2,44 1,65 2,03 1,87 2,14 1,34 

Довірчий 

інтервал 

[51,07; 

60,65] 

[33,13; 

39,59] 

[44,60; 

52,56] 

[36,16; 

43,51] 

[45,98; 

54,36] 

[44,27; 

49,51] 

ЕГ2 

�̅� 48,98 41,60 43,85 45,43 44,65 45,23 

𝑆2 261,36 190,71 111,16 196,97 149,62 124,23 

𝑆 17,33 14,15 11,37 15,25 13,19 11,15 

𝑚�̅� 2,74 2,24 1,80 2,41 2,09 1,76 

Довірчий 

інтервал 

[43,60; 

54,35] 

[37,22; 

45,98] 

[40,33; 

47,37] 

[40,70; 

50,15] 

[40,56; 

48,74] 

[41,77; 

48,68] 

 

Відповідно до рекомендацій системи, для всіх компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності ми можемо 

застосовувати три критерія, а саме: 2 -критерій Пірсона, U-критерій Манна-

Уітні та t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок.  

Відповідно цих рекомендацій та особливостей нашого дослідження, ми 

обрали t-критерій Стьюдента, оскільки він належить до параметричних 

критеріїв і є найбільш потужним з рекомендованих. 
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За процедурою використання статистичних критеріїв нами були 

сформульовані дві альтернативні статистичні гіпотези, а саме: 

H0: за результатами уточнювально-діагностичного етапу експерименту 

між середніми значеннями оцінки відповідного компоненту готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності (інтегральної оцінки готовності) 

в ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2) існують лише випадкові відмінності. 

H1: за результатами уточнювально-діагностичного етапу експерименту 

між середніми значеннями оцінки відповідного компоненту готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності (інтегральної оцінки готовності) 

в ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2) існують невипадкові відмінності.  

З метою перевірки означеного комплексу гіпотез за формулою (5.8) нами 

були розраховані емпіричні значення t-критерію Стьюдента для незалежних 

вибірок [427, с. 135]: 
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(5.8) 

де 1n  і 2n  – обсяги ЕГ1 та КГ1 (ЕГ2 та КГ2); 

1X  і 2X  – середні значення оцінок відповідно в ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2); 

2

1s  і 
2

2s  – дисперсії оцінок в ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2). 

Для ЕГ1 і КГ1 – ступені вільності 5822733221  nndf , і для ЕГ2 і 

КГ2 – 7123340221  nndf . Для цих df  і рівня статистичної значущості 

050,  в таблицях розподілу t-критерію Стьюдента знайдені критичні 

значення статистики: ЕГ1 і КГ1 – 012,tкрит  , а для ЕГ2 і КГ 2 – 991,tкрит  . 

Порівняння емпt  з критt  надає можливість прийняти рішення щодо гіпотези, яка 

приймається.  

Як свідчать дані, наведені в табл. 5.3, на рівні значущості, більшої за 

0,05, стосовно всіх компонентів готовності майбутніх фахівців до професійної 

діяльності (та готовності в цілому), приймаються нульові гіпотези (H0) про 
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відсутність розбіжностей між середніми оцінками студентів ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і 

КГ2). Розрахунок емпіричних значень t-критерію Стьюдента наведено у 

Додатку К.4.  

 

Таблиця 5.3 

Зведені результати перевірки гіпотез щодо середніх значень оцінок в 

ЕГ і КГ на уточнювально-діагностичному етапі 

Компонент tемп
 tемп<tкрит

 
α Статистичний 

висновок 

Порівняння ЕГ1 і КГ1 

Мотиваційний 0,105 + 0,917 H0 

Когнітивний 0,165 + 0,870 H0 

Діяльнісно-операційний 0,808 + 0,423 H0 

Інформаційно-технологічний 0,427 + 0,671 H0 

Особистісно-творчий 1,134 + 0,262 H0 

Готовність 0,367 + 0,715 H0 

Порівняння ЕГ2 і КГ2 

Мотиваційний 1,937 + 0,057 H0 

Когнітивний 1,883 + 0,064 H0 

Діяльнісно-операційний 1,816 + 0,073 H0 

Інформаційно-технологічний 1,903 + 0,061 H0 

Особистісно-творчий 1,918 + 0,059 H0 

Готовність 0,739 + 0,462 H0 

 

Враховуючи те, що основу визначення нами структури готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності складають 

теоретичні засади психолого-педагогічних праць науковців, цікавим для нас 

вбачалось розкриття питання наявності звʼязку між її компонентами.  

Тож, перевірку цього звʼязку нами здійснено за допомогою методів 

кореляційного аналізу [416, с. 117]. Зважаючи на те, що готовність майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності ми розглядаємо як 

структуру спільно з її компонентами, в ході експериментальної роботи нами 

застосовано множинний коефіцієнт конкордації Кендалла (формула (5.2)).  
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Отримані значення коефіцієнтів конкордації Кендалла (для ЕГ і КГ), а 

також типи звʼязку (класифікація за А.А. Киверялгом [256, с. 296]) та рівні 

значущості, представлено у табл. 5.4. 

 

Таблиця 5.4 

Зведені результати обчислення  

коефіцієнту конкордації Кендалла (ЕГ1, КГ1, ЕГ2, КГ2) 

Група W  Тип звʼязку 2
емп  

2
крит

 
22
критемп 

 Рівень 

ЕГ1 0,62 Значний 83,11 20,07 + значущий 

КГ1 0,52 Значний 68,21 15,38 + значущий 

ЕГ2 0,71 Сильний 138,79 25,79 + значущий 

КГ2 0,50 Значний 87,28 22,47 + значущий 

 

Зауважимо, що значний і сильний звʼязок між компонентами готовності 

(й значущий рівень) доводить вірогідність та правильність її структурної 

будови. Розрахунки коефіцієнтів конкордації наведені в табл. К.5.1–К.5.4 

(Додаток К.5).  

Слід відзначити, що в ході експериментальної роботи нами були 

досліджені зміни розвитку кожного із компонентів готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності та цієї готовності в 

цілому впродовж усього процесу формувально-перетворювального впливу в 

ЕГ. Динаміку змін розподілів за рівнями сформованості компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності та готовності в 

цілому демонструють рис. 5.7–5.12. Отже, проаналізуємо більш грунтовно 

означені розподіли. 

Щодо сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (рис. 5.7), в КГ1 

спостерігалася незначна позитивна динаміка зменшення кількості студентів з 

репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному етапі експерименту 

– 59,3% студентів, на формувально-перетворювальному – 59,3% (0,0%) 

студентів, на контрольному етапі – 37,0% (-22,2%) студентів. Зрушення на 
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продуктивному рівні відбувались таким чином: на уточнювально-

діагностичному експерименті цей рівень продемонстрували 40,7% студентів 

КГ1, на формувально-перетворювальному – 37,0% (-3,7%), на контрольному – 

59,3% (+22,2%) студентів. Кількість майбутніх фахівців з туризмознавства з 

творчим рівнем на уточнювально-діагностичному етапі експерименту 

дорівнювала 0,0%, на формувально-перетворювальному – 3,7% (+3,7%) 

студентів, на контрольному – 3,7% (0%) студентів. В КГ2 поступово 

зменшувалася кількість студентів з репродуктивним рівнем: на уточнювально-

діагностичному етапі – 33,3%, на формувально-перетворювальному – 25,0%  

(-8,3%), на контрольному – 16,7% (-8,3%). Зміни за продуктивним рівнем були 

такими: уточнювально-діагностичний етап – 61,1%, формувально-

перетворювальний – 66,6% (+5,5%), на контрольному – 77,8% (+11,2). За 

творчим рівнем змін не сталося, оскільки на всіх етапах у 5,6% було 

діагностовано цей рівень. 

 

 

Рис. 5.7. Гістограми розподілу показників рівнів сформованості 

мотиваційного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності в ЕГ1 і КГ1 та ЕГ2 і КГ2 

 

У той же час, як свідчать результати, в ЕГ1 ці зміни проходили більш 

динамічно, а саме: репродуктивний рівень на уточнювально-діагностичному 

етапі спостерігався у 60,6% студентів, на формувально-перетворювальному – 

6,1% (-54,5%), контрольному – 0,0% (-6,1%) студентів. Зміни на продуктивному 
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рівні відбувались такі: на уточнювально-діагностичному етапі експерименту 

цей показник складав 39,4% студентів, на формувально-перетворювальному – 

78,7% (+39,3%), на контрольному – 51,5% (-27,2%) студентів. Кількість 

студентів з творчим рівнем була такою: на уточнювально-діагностичному – 0%, 

на формувально-перетворювальному – 15,2% (+15,2%) студентів, на 

контрольному – 45,5% (+30,3%) студентів. В ЕГ2 кількість студентів з 

репродуктивним рівнем поступово зменшувалася: 47,5% на уточнювально-

діагностичному етапі; 22,5% на формувально-перетворювальному (-25,0%); 

0,0% на контрольному (-22,5%). З продуктивним – збільшувалася: 50,0% на 

уточнювально-діагностичному етапі, 78,7% на формувально-

перетворювальному (+28,7%), 77,5% на контрольному (-1,2%). Незначне 

зменшення кількості майбутніх фахівців з туризмознавства з продуктивним 

рівнем пояснюється значною динамікою у розвитку творчого рівня: на 

уточнювально-діагностичному етапі 2,5%, на формувально-перетворювальному 

– 10,0% (+7,5%), на контрольному – 22,5% (+12,5%). 

Отже, на основі отриманих результатів доведено, що в експериментальній 

групі порівняно з контрольною, динаміка сформованості мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності була більш виразною. Зазначене переконливо підкреслює 

ефективність усіх розроблених і запроваджених нами в освітній процес 

експериментальних груп формувально-перетворювальних заходів з 1 по 6 

курси: модернізації і оновлення навчальних дисциплін: «Інноваційні технології 

в туризмі», «Ціноутворення в туристичній діяльності» (1 к.); «Технологія 

туристичної діяльності», «Основи маркетингу» (3 к.); «Маркетинг туризму»  

(4 к.); «Стратегічний менеджмент і маркетинг», «Управління проектами в 

туризмі» (5 к.), «Управління якістю туристичних послуг» (5 к., 6 к.); 

проведенню проблемних експромт-лекцій; інтерактивних консультацій, 

семінарів-бесід, семінарів-презентацій розроблених туристичних проектів і 

маршрутів; віртуальних семінарів, інтерактивних екскурсій; проведення 

студентами магістратури у ході їх переддипломної практики ділових ігор 
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(«Країна мандрів», «Екскурсійний тур до Києва» та ін.) з методами 

моделювання професійних ситуацій зі студентами молодших курсів; виконання 

завдань із застосуванням інноваційних і проектних методів; проведення із 

залученням фахівців з туризму професійно спрямованих тематичних бесід і 

тренінгів; лекцій, семінарів; діалогів-дискусій, дебатів, ділових ігор, дискусій з 

питань туризму, ділових зустрічей, конкурсів: воркшопу «Професійно-

кваліфікаційні вимоги до сучасного молодого фахівця»; майстер-класу з 

розробки туристичних проектів; круглих столів: «Особливості професії 

менеджера з туризму», «Карʼєра в туризмі», «Реклама в туризмі», «Розвиток 

науково-інноваційної діяльності у закладах вищої освіти», «Особливості 

регіонального розвитку туризму»; онлайн- та відео- тренінгів: «Розвиток 

готельної справи у світі», «Технологія готельної справи», «Організаційна 

структура готелю, функції та обовʼязки персоналу», «Особливості 

обслуговування гостей в готелі», «Імідж співробітника готелю», «Технологія 

бронювання номерів в готелі», «Технологія надання додаткових послуг в 

готелі», «Особливості обслуговування різних категорій гостей», «Конфліктні 

ситуації в готелі та шляхи їх вирішення», «Проходження співбесіди»; ділових 

ігор: «Просування туристичного продукту», «Туристична віза», «Якість 

надання туристичних послуг і способи її регулювання», «Процес формування 

ціни на туристичний продукт» з методами моделювання; лекції та семінару: 

«Особливості туристичної послуги»; практичних занять: «Бронювання туру», 

«Туристична документація»); проведення екскурсій студентами особисто 

(оглядових, тематичних); участі студентів у виставках, туристично 

спрямованих рекламних заходах різного рівня; розробки та оформлення 

туристичних проектів, екскурсій, програм турів, побудови дерева цілей, 

творчих презентацій з подальшим упровадженням результатів у діяльність 

туристичних підприємств.  

Таким чином, наведене підкреслює, що всі впроваджені нами заходи 

послугували сформованості у майбутніх фахівців з туризмознавства ЕГ1, ЕГ2 

пізнавальної активності, прагнення до міцного оволодіння системою знань, 
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умінь, навичок, навчання впродовж життя, особистісного й професійного 

вдосконалення; зацікавленістю професією, дослідною роботою; бажання 

застосовувати інноваційні та інформаційні технології в ході виконання 

професійних завдань; стійкої потреби у підвищенні обізнаності з туризму, 

сприянні його розвиткові та світовій інтеграції; намаганні розкрити 

особистісно-творчий потенціал, досягти успіху. 

Підкреслимо, що саме сформованість творчого рівня мотиваційного 

компоненту готовності вбачається нами необхідним поштовхом і важливою 

запорукою для формування всіх інших визначених компонентів та 

сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому. Відтак, простежимо хід формування означеної готовності 

покомпонентно й в цілому в обох досліджуваних нами групах на всіх етапах 

експерименту. 

Щодо сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (рис. 5.8), зазначимо, що 

в КГ1 спостерігалася динаміка зменшення кількості студентів з 

репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному етапі – 81,5% 

студентів, формувально-перетворювальному – 77,8% (-3,7%) студентів, на 

контрольному – 66,7% (-11,1%) студентів. Динаміка на продуктивному рівні 

відбувалась таким чином: на уточнювально-діагностичному цей рівень 

продемонстрували 18,5% студентів, на формувально-перетворювальному – 

22,2% (+3,7%), на контрольному етапі – 33,3% (+11,1%) студентів. За творчим 

рівнем розподіл студентів спостерігався такий: на уточнювально-

діагностичному – 0,0% студентів, на формувально-перетворювальному – 0,0% 

студентів, на контрольному – 0,0% студентів. В КГ2 дуже повільно 

зменшувалася кількість студентів з репродуктивним рівнем: на уточнювально-

діагностичному етапі – 86,1%, на формувально-перетворювальному – 86,1% 

(0%), на контрольному – 80,6% (-5,6%). Зміни за продуктивним рівнем були 

такими: уточнювально-діагностичний етап – 13,9% студентів, формувально-

перетворювальний – 13,9% (0%), на контрольному – 19,4% (+5,6%) студентів. 
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За творчим рівнем змін продемонстровано не було, оскільки на всіх етапах у 

жодного студента не було діагностовано цей рівень. 

 

 

Рис. 5.8. Гістограма розподілу за рівнями сформованості когнітивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності в ЕГ1 і КГ1 та ЕГ2 і КГ2 

 

У той же час, спостереження в ЕГ довели, що зміни сформованості 

когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності в цій групі проходили більш динамічно на всіх рівнях. 

Так, рух на репродуктивному рівні змінювався таким чином: на уточнювально-

діагностичному етапі цей рівень показали 84,8% студентів, на формувально-

перетворювальному – 33,3% (-51,5%), на контрольному – 3,0% (-30,3%) 

студентів. На продуктивному рівні спостерігалась така динаміка: на 

уточнювально-діагностичному етапі – 15,2% студентів; на формувально-

перетворювальному – 57,6% (+42,4%) студентів, на контрольному етапі – 78,8% 

(+21,2%) студентів. Зміни з творчим рівнем сформованості означеного 

компоненту відбувались такі: на уточнювально-діагностичному такі – 0,0% 

студентів, на формувально-перетворювальному – 9,1% (+9,1%) студентів, на 

контрольному – 15,2% (+6,1%) студентів. В ЕГ2 кількість студентів з 

репродуктивним рівнем поступово зменшувалася: 57,5% на уточнювально-

діагностичному етапі; 32,5% на формувально-перетворювальному (-25,0%); 

7,5% на контрольному (-25,0%). Одночасно в ЕГ2 відбувалося збільшення 
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кількості студентів з продуктивним і творчим рівнями: продуктивний рівень – 

42,5% на уточнювально-діагностичному етапі, 67,5% на формувально-

перетворювальному (+25,0%), 80,0% на контрольному (+12,5%); творчий рівень 

– 0,0% на уточнювально-діагностичному і формувально-перетворювальному 

етапах (без динаміки) і у 12,5% студентів на контрольному етапі (+12,5%). 

Тож, як переконливо підтверджують окреслені результати, в 

експериментальній групі порівняно з контрольною, динаміка сформованості 

когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності відбувалась значно експресивніше.  

Наведене надає можливість стверджувати про ефективність 

упроваджених нами в освітній процес студентів експериментальної групи 

спеціальності «Туризм» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти Запорізького національного університету впродовж усього 

періоду їх навчання з 1 по 6 курси концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, організаційно-методичних 

засад; всіх елементів визначеного комплексу організаційно-методичних умов 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти (теоретико-методологічних; технолого-організаційних; навчально-

методичних, практико-орієнтованих, науково-дослідних); складових 

інноваційної технології, навчально-методичний комплекс: для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчальні програми дисциплін 

«Інноваційні технології в туризмі», «Ціноутворення в туристичній діяльності», 

«Технологія туристичної діяльності», «Основи маркетингу», «Маркетинг 

туризму»; навчальний посібник «Організація туристичної діяльності», 

навчально-методичні посібники: «Організація анімаційної діяльності»; 

«Маркетинг туризму», «Основи маркетингу»); для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (навчальні програми дисциплін «Стратегічний менеджмент і 

маркетинг в туризмі», «Управління проектами в туризмі», «Управління якістю 

туристичних послуг»; спецкурс «Проектування туристичного продукту»; 

навчальний посібник «Основи проектування туристичного продукту»); 
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освітньо-інформаційного середовища, що забезпечило інтеграцію ІКТ в 

освітній процес та посилило звʼязок «освітнє 

середовище↔студент↔професійне середовище».  

Отже, всі впроваджені нами заходи підвищили ефективність оволодіння 

студентами ЕГ1, ЕГ2 системою професійних знань згідно обсягу навчального 

плану, їх ґрунтовного розуміння, аналізу, логічного викладення та 

усвідомленого і правильного застосування на практиці; знань з правових основ 

туризму, технології туристичної діяльності, готельної та ресторанної справи, 

менеджменту, маркетингу, туризмології, організації туризму, надання 

туристичних послуг, міжнародного туризму, іноземних мов, основ 

проектування туристичного продукту, інноваційних та інформаційних 

технологій в туризмі, основ наукових досліджень.   

Стосовно сформованості діяльнісно-операційного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (рис. 5.9) 

результати показали, що в КГ спостерігалась позитивна динаміка показників 

репродуктивного рівня, а саме: на уточнювально-діагностичному етапі 

експерименту спостерігалось 81,5% студентів, на формувально-

перетворювальному – 66,7% (-14,8%) осіб, на контрольному – 63,0% (-3,7%) 

студентів. Зміни показників продуктивного рівня відбувались таким чином: на 

уточнювально-діагностичному спостерігалось 18,5% студентів, на 

формувально-перетворювальному – 33,3% (+14,8%) студентів, на контрольному 

– 37,0% (+3,7%) студентів. Динаміка сформованості діяльнісно-операційного 

компонента готовності виявлена не була. В КГ2 кількість студентів з 

репродуктивним рівнем поступово зменшувалася: 52,8% на уточнювально-

діагностичному етапі; 50,0% на формувально-перетворювальному (-2,8%); 

36,1% на контрольному (-13,9%). А з продуктивним і творчим незначно 

збільшувалася. За продуктивним рівнем спостерігалося наступне: 

уточнювально-діагностичний етап – 47,2%, формувально-перетворювальний – 

47,2% (без змін), контрольний – 61,1% (+13,9%). За творчим: уточнювально-
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діагностичний етап – 0,0%, формувально-перетворювальний – 2,8% (+2,8%), 

контрольний – 2,8% (0,0%). 

 

 

Рис. 5.9. Гістограма розподілу за рівнями сформованості діяльнісно-

операційного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності в ЕГ1 і КГ1 та ЕГ2 і КГ2 

 

У той же час зазначимо, що за підтвердженням даних результатів, у 

студентів ЕГ1 зміни показників сформованості діяльнісно-операційного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності, відбувались більш динамічно. Так, спостереження за рухом 

показників засвідчили, що репродуктивний рівень сформованості цього 

компоненту продемонстрували: на уточнювально-діагностичному етапі – 75,8% 

студентів, на формувально-перетворювальному – 30,3% (-45,5%) студентів, на 

контрольному – 3,0% (-27,3%) студентів. Зміни показників продуктивного рівня 

сформованості діяльнісно-операційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності спостерігались такі: на 

уточнювально-діагностичному знаходилось 24,2% студентів, на формувально-

перетворювальному – 57,6% (+33,3%) респондентів, на контрольному – 81,9% 

(+24,3%) студентів. Спостереження за динамікою формування діяльнісно-

операційного компонента готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності на творчому рівні показали такі зміни, як: на 

уточнювально-діагностичному етапі експерименту спостерігалось 0,0% 
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студентів, на формувально-перетворювальному – 12,1% (+12,1%) студентів, на 

контрольному – 12,1% респондентів. В ЕГ2 динамічно зменшувалася кількість 

студентів з репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному етапі – 

70,0%, на формувально-перетворювальному – 37,5% (-32,5%), на контрольному 

– 15,0% (-22,5%). Зміни за продуктивним рівнем були такими: уточнювально-

діагностичний етап – 30,0%, формувально-перетворювальний – 62,5% (+32,5%), 

на контрольному – 81,9% (+19,4%). За творчим рівнем на уточнювально-

діагностичному і формувально-перетворювальному етапах зміни не 

спостерігалися (0,0% фахівців), натомість на контрольному цей рівень було 

діагностовано у 10,0% (+10,0%). 

Отже, як демонструють результати, в експериментальній групі порівняно 

з контрольною, динаміка сформованості діяльнісно-операційного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

відбувалась більш енергійно.  

Зазначене підтверджує ефективність і доцільність усіх упроваджених 

нами в освітній процес студентів експериментальної групи формувально-

перетворювальних заходів: проектування освітньо-інформаційного середовища 

майбутніх фахівців з туризмознавства, що уможливило міцний і дієвий 

взаємозвʼязок «освітній простір↔студент↔професійний простір»; здійснення 

студентами інноваційно-проектної діяльності, вирішення професійно 

спрямованих завдань і ситуацій методами моделювання; розробки та 

оформлення туристичних проектів, екскурсій, програм турів, побудови дерева 

цілей, творчих презентацій; практичної підготовки студентів на дійсних 

робочих місцях у туристичних підприємствах; організації і проведення із 

залученням фахівців з туризму професійно спрямованих тематичних бесід і 

тренінгів, онлайн-тренінгів, відео-тренінгів, діалогів-дискусій, дебатів, ділових 

ігор, дискусій з питань туризму, воркшопів, майстер-класів, ділових зустрічей, 

конкурсів, засідань круглих столів; проведення студентами екскурсій особисто 

(оглядових, тематичних); участі у виставках, туристично спрямованих 

рекламних заходах різного рівня; участі студентів у позааудиторних заходах, а 
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саме: днях: Європи, туризму, фізичної культури, музеїв; спортивних і 

туристичних змаганнях; екскурсіях; розгорнутих книжкових виставках; 

інтерактивних презентаціях; соціомобах, флешмобах; конференціях; 

інтерактивних заняттях з іноземних мов за проведенням студентів іноземної 

філології; презентаціях, семінарах туристичних підприємств; конкурсах, 

вікторинах; інтерактивній, віртуальній екскурсіях; заходах кафедри, 

факультету, університету.  

Все окреслене слугувало ефективному й якісному формуванню у 

студентів експериментальної групи ґрунтовної системи професійних умінь і 

навичок щодо здійснення комплексного аналізу та прогнозування розвитку 

туризму; ефективної управлінської, організаційної, маркетингової, сервісної, 

науково-дослідної роботи в туризмі; реалізації туристичних послуг із 

забезпеченням консультативно-документальної підтримки; розробки 

пропозицій щодо стратегії розвитку туризму; самостійно, якісно виконувати 

професійно спрямовані завдання. Зазначимо, що сформованість діяльнісно-

операційного компоненту у студентів ЕГ1, ЕГ2 вбачається нами міцним 

підґрунтям для їх вдалого працевлаштування й успішної кар’єри протягом 

життя. 

Щодо результатів сформованості інформаційно-технологічного 

компоненту (рис. 5.10), підкреслимо, що в КГ1 було встановлено повільну 

позитивну динаміку зменшення показників кількості студентів з 

репродуктивним рівнем, а саме: на уточнювально-діагностичному етапі 

експерименту спостерігалось 74,1% студентів, на формувально-

перетворювальному – 70,4% (-3,7%) студентів, на контрольному – 66,7%  

(-3,7%) студентів. Спостереження за динамікою сформованості продуктивного 

рівня надали можливість встановити такі зміни: на уточнювально-

діагностичному з цим рівнем спостерігалось 25,9% студентів, на формувально-

перетворювальному – 29,6% студентів (+3,7%), на контрольному – 33,3% 

(+3,7%) студентів. Кількість студентів з творчим рівнем на всіх етапах була 

незмінною – 0,0%. В КГ2 поступово зменшувалася кількість студентів з 
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репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному етапі – 86,1%, на 

формувально-перетворювальному – 83,3% (-2,8%), на контрольному – 75,0%  

(-8,3%). Зміни за продуктивним рівнем були такими: уточнювально-

діагностичний етап – 13,9%, формувально-перетворювальний – 11,1% (-2,8%), 

на контрольному – 19,4% (+8,3%). На уточнювально-діагностичному етапі були 

відсутні студенти з творчим рівнем, на формувально-перетворювальному цей 

рівень було діагностовано у 5,6% майбутніх фахівців (+5,6%), на контрольному 

етапі – 5,6% з цим рівнем (без змін). 

 

 

Рис. 5.10. Гістограми розподілу за рівнями сформованості інформаційно-

технологічного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності в ЕГ1 і КГ1 та ЕГ2 і КГ2 

 

Водночас, спостереження в ЕГ1 довели, що зазначені зміни проходили 

більш активно. Так, на репродуктивному рівні під час уточнювально-

діагностичного етапу знаходились 69,7% студентів, формувально-

перетворювального – 21,2% (-48,5%), контрольного – 0,0% (-21,2%) студентів. 

На продуктивному рівні: під час уточнювально-діагностичного – 24,2% 

студентів, формувально-перетворювального 60,6% (+36,4%), контрольного – 

71,9% (+11,3%) студентів. На творчому рівні спостерігались такі позитивні 

зрушення: під час уточнювально-діагностичного – 6,1% студентів, 

формувально-перетворювального – 18,2% (+12,1%) студентів, контрольного – 

28,1% (+9,9%) студентів. В ЕГ2 також сталися позитивні зміни. Кількість 
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студентів з репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному етапі – 

55,0%, на формувально-перетворювальному – 22,5% (-32,5%), на контрольному 

– 0,0% (-22,5%). Зміни за продуктивним рівнем були такими: уточнювально-

діагностичний етап – 42,5%, формувально-перетворювальний – 75,0% (+32,5%), 

на контрольному – 77,5% (+2,5%). На уточнювально-діагностичному і 

формувально-перетворювальному етапах змін не сталося, оскільки на них у 

2,5% студентів було діагностовано цей рівень, натомість на контрольному етапі 

цей рівень було діагностовано у 22,5% (+20,0%). 

Отже, як демонструють результати, в експериментальній групі порівняно 

з контрольною, динаміка сформованості інформаційно-технологічного 

компоненту відбувалась більш стрімко, що вдало підтверджує ефективність і 

доцільність запроваджених нами в навчально-виховний процес студентів цієї 

групи всіх формувально-перетворювальних заходів: розробки й упровадження 

освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства; індивідуалізації та інтенсифікації процесу 

навчання; гармонійного включення до загальної структури підготовки 

спеціальних курсів, що надало можливість інтегрувати й акумулювати знання, 

вміння і навички роботи з інформацією та інформаційними технологіями в 

галузі туризму; розробки дистанційних курсів дисциплін та комплекту 

навчальних матеріалів; проведення особисто автором в якості тьютора-

координатора курсів з підготовки викладачів кафедри туризму для роботи в 

системі електронного забезпечення навчання Moodle; інтерактивного звʼязку 

«студент↔викладач» за допомогою мережевих технологій; Інтернет-ресурсів; 

програм Viber, Skype, Whatsapp, Messenger; обговорення, презентацій, обміну 

повідомленнями, мультимедійних конференцій, вебінарів, мережевого форуму, 

коментарів, блогів, відео-чатів, листування електронною поштою; чатів на 

сторінці групи кафедри туризму в соціальній мережі Facebook, системі 

електронного забезпечення навчання Moodle; інтерактивного звʼязку 

«студент↔роботодавець» за допомогою мережевих технологій, Інтернет-

ресурсів, участі студентів у розробці дизайну і структури, оновлення, подання, 
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розміщення інформації сайту туристичної агенції ТА «Магеллан» та на сторінці 

цієї агенції в соціальній мережі Facebook.  

Важливість сформованості інформаційно-технологічного компоненту 

вбачається нами у сьогоденній необхідності й важливості майбутніх фахівців з 

туризмознавства вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології в практичній туристичній діяльності відповідно до світової 

туристичної практики. 

Спостереження та аналіз результатів сформованості особистісно-творчого 

компоненту в КГ1 (рис. 5.11) продемонстрували такі зрушення за 

репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному етапі – 63,0% 

студентів, формувально-перетворювальному – 51,9% (-11,1%) студентів, на 

контрольному – 44,4% (-7,4%) студентів. Динаміка сформованості 

продуктивного рівня була такою: на уточнювально-діагностичному етапі – 

37,0% студентів, на формувально-перетворювальному – 48,1% (+11,1%) 

студентів, на контрольному – 51,9% (+3,7%) студентів. Кількість майбутніх 

фахівців з туризмознавства з творчим рівнем: на уточнювально-діагностичному 

і формувально-перетворювальному етапах – 0,0% студентів з цим рівнем, на 

контрольному – 3,7% (+3,7%) студентів. В КГ2 дуже повільно зменшувалася 

кількість студентів з репродуктивним рівнем: на уточнювально-діагностичному 

етапі – 44,4%, на формувально-перетворювальному – 44,4% (0,0%), на 

контрольному – 38,9% (-5,6%). Зміни за продуктивним рівнем були такими: 

уточнювально-діагностичний етап – 55,6%, формувально-перетворювальний – 

55,6% (без змін), на контрольному – 61,1% (+5,6%). За творчим рівнем змін не 

відбулося, оскільки на всіх етапах у жодного студента цієї групи означений 

рівень не було діагностовано. 

Разом із тим, спостереження в ЕГ1 цих показників, показали більш 

динамічні зміни. Так, зміни репродуктивного рівня були такими: на 

уточнювально-діагностичному – 48,5% студентів, формувально-

перетворювальному – 12,1% (-36,4%) студентів, контрольному – 0,0% (-12,1%) 

студентів. Динаміка сформованості цього компонента на продуктивному рівні: 
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на уточнювально-діагностичному етапі – 51,5% студентів, формувально-

перетворювальному – 72,7% (+21,2%) студентів, на контрольному – 71,9%  

(-0,9%) студентів. Динаміка показників сформованості творчого рівня була 

такою: на уточнювально-діагностичному етапі експерименту спостерігалось 

0,0% студентів, на формувально-перетворювальному – 15,2% (+15,2%) 

студентів, на контрольному етапі – 28,1% (+12,9%) студентів. В ЕГ2 поступово 

зменшувалася кількість студентів з репродуктивним рівнем: на уточнювально-

діагностичному етапі – 60,0%, на формувально-перетворювальному – 40,0% (-

20,0%), на контрольному – 0,0% (-40,0%). Зміни за продуктивним рівнем були 

такими: уточнювально-діагностичний етап – 37,5%, формувально-

перетворювальний – 57,5% (+20,0%), на контрольному – 77,5% (+20,0%). Зміни 

за творчим рівнем були такими: уточнювально-діагностичний етап – 2,5%, 

формувально-перетворювальний – 2,5% (без змін), на контрольному – 22,5% 

(+20,0%). 

 

 

Рис. 5.11. Гістограми розподілу за рівнями сформованості особистісно-

творчого компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності в ЕГ1 і КГ1 та ЕГ2 і КГ2 

 

Тож, як демонструють отримані результати, в експериментальній групі 

порівняно з контрольною, динаміка відбувалась більш суттєво, що свідчить про 

ефективність запроваджених нами в освітній процес цієї групи формувально-

перетворювальних заходів щодо активізації самостійної та науково-дослідної 
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діяльності студентів: активних форм (студент↔викладач): індивідуальні 

заняття; конспектування лекцій; консультації з надання роз’яснень з питань 

дисципліни, виконання завдань курсових і дипломних робіт, підготовки 

наукових доповідей, статей, рефератів, конкурсних робіт, туристичних 

проектів; інтерактивних форм (студент↔викладач, студент↔студент, 

студент↔роботодавець): аналіз ділових ситуацій (кейсів); моделювання 

професійних ситуацій; проектна діяльність; творчі завдання; професійні 

завдання; розробка туристичних проектів; виступи з доповіддю; виступи на 

конференціях; підготовка презентації; проектна інтеграція; комплексні 

завдання; активних методів контролю самостійної та науково-дослідної 

діяльності студентів: усних (бесіда, розповідь, діалог, пояснення, читання 

тексту, повідомлення); письмових (есе, реферат, написання тез, статей); 

практичних (спостереження, дослідження, відтворення досліджень, завдання); 

самооцінки (зацікавленість тематикою робіт; звʼязок цієї тематики із 

майбутньою професійною діяльністю); підсумкової оцінки результатів 

самостійної діяльності; експертної оцінки (цікавість тематики робіт; 

взаємозв’язок тематики з професійною діяльністю); підсумкова оцінка 

результату самостійної діяльності; оцінка ефективності самостійної діяльності 

майбутніх фахівців з туризмознавства для їх особистого та професійного 

розвитку); комплексний контроль (залік, екзамен, тестовий контроль, складання 

портфоліо, рейтингова система оцінювання); участі студентів у: роботі 

наукових проблемних груп з питань туризму; творчому співробітництві з 

вивчення питань туризму в межах кафедри, факультету, університету, 

підприємств туристичної галузі; рекламній діяльності в межах кафедри, 

факультету, університету; міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних 

заходів; на туристичних підприємствах під час виконання різних видів практик 

та стажування; заключних конференціях за результатами практик і стажування 

(з виступами, доповідями, обговоренням результатів, відповідями на питання, 

презентаціями) із залученням фахівців туристичних підприємств-баз практик, а 

також студентів молодших курсів; написанні та публікаціях статей, тез, 
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доповідей, конкурсних робіт; різних видах навчальної аудиторної роботи 

(лекції, практичні, семінарські заняття) з елементами наукових досліджень 

(опрацювання різних джерел: нормативних документів, підручників, 

монографій, наукових статей, словників, довідників; написання й оформлення 

рефератів, есе; курсових, кваліфікаційних робіт); індивідуальній роботі з 

викладачами з окреслених питань науково-дослідної роботи; науково-

практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах; проведенні 

наукових досліджень (опитування та анкетування персоналу туристичних 

підприємств і клієнтів; спостереження та аналіз діяльності туристичних 

підприємств: господарської, фінансової, організаційної, сервісної, 

управлінської, маркетингової; вивчення технології роботи туристичних 

підприємств) під час виконання різних видів практик на туристичних 

підприємствах, виконання дослідних та експериментальних завдань з 

туризмознавства (наукових статей, тез, конкурсних робіт, рефератів, есе; 

курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт); дослідний пошук інформації 

та матеріалів під час розробки туристичного продукту; самостійна підготовка 

доповідей, наукових повідомлень, рефератів, презентацій; написання та захист 

курсових, кваліфікаційних, магістерських робіт.  

Зазначимо, що сформованість особистісно-творчого компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності 

ґрунтується на розвиткові у студентів мотивації до творчості як стилю життя; 

постійного прагнення до самовдосконалення, самоактуалізації, самореалізації; 

стійкого бажання набуття нових знань і творчого їх застосування на практиці; 

інтегративних властивостей професійного, науково-дослідного, творчого 

мислення і рефлексії, чіткого розуміння професійних завдань з туризму, 

способів їх вирішення на основі інноваційних ідей, національної свідомості, 

соціального інтелекту; особистих якостей: інтелектуальних, вольових, 

комунікативних, міжособистісного спілкування, адаптації, професійної 

самосвідомості, творчості, самоактуалізації, самовизначення; освіченості, 

полікультурності; здатності до постійного професійного розвитку; умінь 
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проектувати, реалізовувати туристичний продукт, застосовуючи інноваційні, 

творчі ідеї; стійкої потреби й здатності до цілеспрямованого підвищення 

особистісно-творчого потенціалу.  

Тож, ми переконані, що саме цей компонент свідчить про сформованість 

усього комплексу компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності, оскільки базується на їх основі й 

означає їх високий, творчий рівень розвитку для якісного виконання 

майбутньої професійної діяльності відповідно до сучасних умов туристичної 

індустрії. 

Отже, наразі доречним вбачається розгляд результатів сформованості 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в 

цілому (рис. 5.12). Так, в КГ1 динаміка зменшення кількості студентів з 

репродуктивним рівнем виявилась такою: на уточнювально-діагностичному 

етапі експерименту – 81,5% студентів, формувально-перетворювальному – 

77,8% (-3,7%) студентів, контрольному – 44,4% (-33,3%) студентів. Зміни на 

продуктивному рівні були такими: на уточнювально-діагностичному етапі 

експерименту – 18,5% студентів, на формувально-перетворювальному – 22,2% 

(+3,7%), на контрольному – 51,9% (+29,6%) студентів. Кількість майбутніх 

фахівців з туризмознавства з творчим рівнем на уточнювально-діагностичному 

і формувально-перетворювальному етапах експерименту дорівнювала 0,0% 

студентів (без змін), а на контрольному – 3,7% (+3,7%) студентів. В КГ2 

поступово зменшувалася кількість студентів з репродуктивним рівнем 

сформованості готовності: на уточнювально-діагностичному етапі – 72,2%, на 

формувально-перетворювальному – 55,6% (-16,7%), на контрольному – 38,9%  

(-16,7%). Зміни за продуктивним рівнем були такими: уточнювально-

діагностичний етап – 27,8%, формувально-перетворювальний – 44,4% (+16,7%), 

на контрольному – 61,1% (+16,7%). За творчим рівнем змін не сталося, оскільки 

на всіх етапах у жодного студента цієї групи не було діагностовано цей рівень. 
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Рис. 5.12. Гістограма розподілу за рівнями сформованості готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ1 і КГ1 та 

ЕГ2 і КГ2 

 

Водночас, спостереження за результатами в ЕГ1 продемонстрували 

значно кращі зміни, а саме: на репродуктивному рівні: уточнювально-

діагностичний етап експерименту – 78,8% студентів, формувально-

перетворювальний – 12,1% (-66,7%) студентів, контрольний етап – 3,1% (-9,0%) 

студентів; на продуктивному рівні: уточнювально-діагностичний етап 

експерименту – 21,2% студентів, формувально-перетворювальний – 78,8% 

(+57,6%) студентів, контрольний – 78,1% (-0,7%) студентів; на творчому рівні: 

уточнювально-діагностичний – 0,0% студентів, формувально-

перетворювальний – 9,1% (+9,1%) студентів, контрольний – 18,8% (+9,7%) 

студентів. В ЕГ2 діагностування готовності показало наступне: за 

репродуктивним рівнем на уточнювально-діагностичному – 65,0% студентів, 

формувально-перетворювальному – 27,5% (-37,5%) студентів, контрольному – 

0,0% (-27,5%) студентів; за продуктивним на уточнювально-діагностичному 

етапі – 35,0% студентів, формувально-перетворювальному – 52,5% (+17,5%) 

студентів, на контрольному – 85,0% (+32,5%); за творчим на уточнювально-

діагностичному 0,0% студентів; на формувально-перетворювальному – 2,5% 

(+2,5%); на контрольному – 15,0% (+12,5%) студентів.  

Отже, як підтверджують отримані результати, в експериментальній групі 

порівняно з контрольною, динаміка сформованості готовності майбутніх 
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фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в цілому здійснювалась 

більш енергійно, що підтверджує ефективність, важливість і доцільність усіх 

запроваджених нами формувально-перетворювальних заходів у процес 

підготовки студентів експериментальної групи: концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; організаційно-

методичних засад, комплексу організаційно-методичних умов; інноваційної 

педагогічної технології; освітньо-інформаційного середовища; навчально-

методичного комплексу. Зведені частотні показники наведені в табл. К.6.1–

К.6.2 Додатку К.6. 

Важливою для доведення ефективності методики формування готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності вбачалась 

нами також перевірка гіпотез відносно розбіжностей між результатами 

студентів досліджуваних груп на всіх етапах експерименту.  

З цією метою в експерименті нами знову була застосована програма 

«Вибір критерію», згідно якої ми змогли використати 
2

r -критерій Фрідмана та 

однофакторний дисперсійний аналіз (рис. К.7.1–К.7.24, Додаток К.7). З огляду 

на те, що зазвичай більш потужним вважається саме дисперсійний аналіз, ми й 

обрали його для перевірки статистичних гіпотез.  

Тож, наведемо сформульовані нами гіпотези: 

Н0: розбіжності між результатами сформованості у студентів ЕГ1 (ЕГ2, 

КГ1, КГ2) мотиваційного (когнітивного, діяльнісно-операційного, 

інформаційного-технологічного й особистісно-творчого) компоненту в процесі 

формувально-перетворювального впливу достовірно не розрізняються. 

Н0: розбіжності між результатами сформованості у студентів ЕГ1 (ЕГ2, 

КГ1, КГ2) мотиваційного (когнітивного, діяльнісно-операційного, 

інформаційного-технологічного й особистісно-творчого) компоненту в процесі 

формувально-перетворювального впливу достовірно розрізняються. 

Емпіричне значення статистики однофакторного дисперсійного аналізу  

( емпF ) обчислювалося за формулою (5.9) [427, с. 161]:  
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;  

де ijx  – показники студентів в групі з номером j  ( cj 1 ); 

n  – кількість студентів в групі; 

c  – кількість факторів; 

N  – загальна кількість індивідуальних значень, тобто ncN  . 

Для ЕГ1 критичне значення F-статистики знайдене в таблицях для 

ступенів вільності 3фактdf , 96випадdf  і рівня статистичної значущості 

050, : 093,Fкрит  .  

Для КГ1 це значення для ступенів вільності 3фактdf , 78випадdf  і рівня 

статистичної значущості 050, : 113,Fкрит  .  

Для ЕГ2 критичне значення F-статистики знайдене в таблицях для 

ступенів вільності 3фактdf , 117випадdf  і рівня статистичної значущості 

050, : 073,Fкрит  .  

Для КГ1 це значення для ступенів вільності 3фактdf , 105випадdf  і рівня 

статистичної значущості 050, : 083,Fкрит  .  
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Слід зазначити, що результати обчислень, які зведені в табл. 5.5, 

свідчать, що:  

1) в ЕГ1 і ЕГ2 емпіричні значення F-статистики більші за критичні для 

всіх компонентів і готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності ( критемп FF  );  

2) в КГ1 і КГ2 емпіричне значення F-статистики менше за критичне для 

всіх компонентів і готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності ( критемп FF  ).  

Отже, проведений нами однофакторний дисперсійний аналіз засвідчив 

наявність розбіжностей між показниками студентів ЕГ на всіх етапах 

експерименту та їх відсутність в КГ.  

Таблиця 5.5 

Зведені результати однофакторного дисперсійного аналізу (ЕГ, КГ) 

Група Компонент Fемп Fкрит Fемп<Fкрит Α 
Статистичний 

висновок 

ЕГ1 

Мотиваційний 30,39 3,09 – <0,05 H1 

Когнітивний 23,71 3,09 – <0,05 H1 

Діяльнісно-операційний 20,39 3,09 – <0,05 H1 

Інформаційно-технологічний 22,61 3,09 – <0,05 H1 

Особистісно-творчий 22,53 3,09 – <0,05 H1 

Готовність в цілому 29,70 3,09 – <0,05 H1 

КГ1 

Мотиваційний 2,25 3,11 + >0,05 H0 

Когнітивний 2,33 3,11 + >0,05 H0 

Діяльнісно-операційний 1,85 3,11 + >0,05 H0 

Інформаційно-технологічний 1,67 3,11 + >0,05 H0 

Особистісно-творчий 0,49 3,11 + >0,05 H0 

Готовність в цілому 3,07 3,11 + >0,05 H0 
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Продовження таблиці 5.5 

Група Компонент Fемп Fкрит Fемп<Fкрит α 
Статистичний 

висновок 

ЕГ2 

Мотиваційний 20,67 3,07 – <0,05 H1 

Когнітивний 22,19 3,07 – <0,05 H1 

Діяльнісно-операційний 17,59 3,07 – <0,05 H1 

Інформаційно-технологічний 27,96 3,07 – <0,05 H1 

Особистісно-творчий 22,08 3,07 – <0,05 H1 

Готовність в цілому 26,54 3,07 – <0,05 H1 

КГ2 

Мотиваційний 2,95 3,08 + >0,05 H0 

Когнітивний 0,94 3,08 + >0,05 H0 

Діяльнісно-операційний 2,90 3,08 + >0,05 H0 

Інформаційно-технологічний 1,12 3,08 + >0,05 H0 

Особистісно-творчий 0,70 3,08 + >0,05 H0 

Готовність в цілому 3,04 3,08 + >0,05 H0 

 

Таким чином, отримані статистичні результати довели ефективність 

впровадження та реалізації в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців 

з туризмознавства ЕГ1, ЕГ2: концептуальної моделі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства; організаційно-методичних засад, 

комплексу організаційно-методичних умов; інноваційної педагогічної 

технології; освітньо-інформаційного середовища та, водночас стверджують про 

неефективність традиційних методів (що підтверджено результатами, 

отриманими в КГ1, КГ2). 

Здійснені нами висновки вдало демонструють наведені графіки середніх 

оцінок сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності та інтегральної оцінки готовності 

(рис. 5.13–5.16). 

Розрахунки показників для однофакторного дисперсійного аналізу 

наведені в табл. К.8.1–К.8.24 (Додаток К.8). 
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ЕГ1 КГ1 

Рис. 5.13. Середні оцінки сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ1 та КГ1 на етапах експерименту 

  

ЕГ1 КГ1 

Рис. 5.14. Середні оцінки сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ та КГ на етапах експерименту 
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ЕГ1 КГ1 

Рис. 5.15. Середні оцінки сформованості діяльнісно-операційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ1 та КГ1 на етапах експерименту 

  

ЕГ1 КГ1 

Рис. 5.16. Середні оцінки сформованості інформаційно-технологічного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ1 та КГ1 на етапах експерименту 
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ЕГ1 КГ1 

Рис. 5.17. Середні оцінки сформованості особистісно-творчого компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ1 та КГ1 на етапах експерименту 

  

ЕГ1 КГ1 

Рис. 5.18. Середні оцінки сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності в ЕГ1 та КГ1 на етапах експерименту 
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ЕГ2 КГ2 

Рис. 5.19. Середні оцінки сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ2 та КГ2 на етапах експерименту 

  

ЕГ2 КГ2 

Рис. 5.20 Середні оцінки сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ2 та КГ2 на етапах експерименту 
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ЕГ2 КГ2 

Рис. 5.21. Середні оцінки сформованості діяльнісно-операційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ2 та КГ2 на етапах експерименту 

  

ЕГ2 КГ2 

Рис. 5.22. Середні оцінки сформованості інформаційно-технологічного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ2 та КГ2 на етапах експерименту 
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ЕГ2 КГ2 

Рис. 5.23. Середні оцінки сформованості особистісно-творчого компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності в ЕГ2 та КГ2 на етапах експерименту 

  

ЕГ2 КГ2 

Рис. 5.24. Середні оцінки сформованості готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності в ЕГ2 та КГ2 на етапах експерименту 
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Підкреслимо, що за період підготовки у студентів ЕГ1 найкраще 

розвинулися інформаційно-технологічний, мотиваційний і когнітивний 

компоненти. А порівняння динаміки збільшення середніх значень за 

інтегральною оцінкою готовності в ЕГ1 і КГ1 свідчить на користь 

експериментальної групи: зростання йього показника в ЕГ1 – 30,91, а КГ1 – 

6,07.  

В ЕГ2 найбільша різниця між середніми значеннями спостерігається за 

всіма компонентами крім діяльнісно-операційного (різниця – 17,08). 

Порівняння динаміки збільшення середніх значень за інтегральною оцінкою 

готовності свідчить не на користь КГ2: зростання йього показника в ЕГ2 – 

22,98, а КГ1 – 4,81. 

За результатами контрольного етапу експерименту нами було виконано 

опрацювання результатів подібно до дій, зроблених на уточнювально-

діагностичному етапі експерименту. Вивчення розподілів студентів за рівнями 

сформованості кожного із компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності (рис. 5.25–5.28) на контрольному 

етапі експерименту свідчить про значні розбіжності між результатами ЕГ1 і 

КГ1 та ЕГ2 і КГ2.  

Так, спостерігались не дуже хороші результати показників сформованості 

компонентів готовності до професійної діяльності у студентів контрольних 

груп. Зокрема, у 77,8% студентів КГ1 було діагностовано репродуктивний 

рівень готовності в цілому, а також і за сформованістю компонентів готовності 

(когнітивного, діяльнісно-операційного й інформаційно-технологічного: 66,7%, 

63,0%, 66,7% студентів відповідно) переважав репродуктивний рівень (рис. 

5.25). Також, у 55,6% майбутніх фахівців з туризмознавства КГ2 було виявлено 

репродуктивний рівень сформованості готовності в цілому, й гірше за все були 

розвинуті когнітивний та інформаційно-технологічний компоненти: 

репродуктивний рівень було діагностовано у 80,6% і 75,0% студентів цієї групи 

(рис. 5.26). 
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Рис. 5.25. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (КГ1) на контрольному етапі експерименту  

 

  

Рис. 5.26. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (КГ2) на контрольному етапі експерименту  

 

Оскільки в нашому дослідженні більшу увагу ми приділяли 

спостереженню за змінами, що відбувались саме в експериментальних групах, 

розглянемо ці результати більш докладно.  

Як підтверджують дані, у студентів ЕГ1 репродуктивний рівень 

сформованості когнітивного, діяльнісно-операційного та інформаційно-

технологічного компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства 

до професійної діяльності було виявлено лише у 3,0% респондентів (рис. 5.27). 

Також, у переважної більшості студентів цієї групи спостерігались показники 

продуктивного рівня сформованості компонентів готовності, а саме: 
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мотиваційного компоненту – 51,5% студентів, когнітивного – 78,8%, 

діяльнісно-операційного – 81,9% студентів, інформаційно-технологічного – 

69,7%, особистісно-творчого – 71,9% студентів. Кількість студентів з творчим 

рівнем була достатньою: мотиваційний компонент 45,5%, когнітивний – 15,2%; 

діяльнісно-операційний – 12,1%; інформаційно-технологічний – 24,2%; 

особистісно-творчий – 28,1% студентів. 

 

  

Рис. 5.27. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (ЕГ1) на контрольному етапі експерименту  

 

У студентів ЕГ2 репродуктивний рівень сформованості когнітивного, 

діяльнісно-операційного компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності було виявлено лише у 7,5% і 15,0% 

респондентів. Також у переважної більшості студентів цієї групи 

спостерігались показники продуктивного рівня сформованості компонентів 

готовності, а саме: мотиваційного компоненту – 77,5% студентів, когнітивного 

– 80,0%, діяльнісно-операційного – 81,9% студентів, інформаційно-

технологічного – 75,0%, особистісно-творчого – 77,5% студентів. У значної 

кількості майбутніх фахівців з туризмознавства ЕГ2 було діагностовано 

творчий рівень: за мотиваційним компонентом у 22,5%; когнітивний – у 12,5%; 

діяльнісно-операційний – у 10,0%; інформаційно-технологічний – у 25,0%; 

особистісно-творчий – у 22,5% студентів. 
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Рис. 5.28. Гістограма розподілу частот за рівнями сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (ЕГ2) на контрольному етапі експерименту  

 

Взагалі зазначимо, що показники сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності за репродуктивним, 

продуктивним і творчим рівнями в ЕГ1 були розподілені таким чином: 3,1%, 

78,1% та 18,8% студентів відповідно. В ЕГ2 ці результати такі: 0,0%, 85,0% і 

15,0% студентів відповідно.  

Підтверджено також, що підраховані основні статистичні показники за 

компонентами готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності, мають значні розбіжності (табл. 5.6).  

Взагалі засвідчено, що результати студентів ЕГ1 за середніми значеннями 

значно кращі, ніж результати студентів КГ1. Зокрема, найбільша різниця між 

середніми оцінками студентів ЕГ1 і КГ1 спостерігалася нами за сформованістю 

інформаційно-технологічного компоненту – 30,36, за іншими компонентами 

виявлені дещо менші відмінності: мотиваційний – 26,21; особистісно-творчий – 

24,88; когнітивний – 24,52; діяльнісно-операційний – 23,78.  

Що стосується порівняння результатів ЕГ2 і КГ2, то результати студентів 

ЕГ2 за середніми значеннями значно кращі, ніж результати студентів КГ1. 

Зокрема, найбільша різниця між середніми оцінками студентів ЕГ2 і КГ2 

спостерігалася нами за сформованістю інформаційно-технологічного 

компоненту – 29,87, дещо менші відмінності продемонстровано за 
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сформованістю когнітивного компоненту – 28,98. Також, найменші, однак 

досить виразні, на нашу думку, розбіжності спостерігались за результатами 

сформованості особистісно-творчого (12,64), мотиваційного (10,51) й 

діяльнісно-операційного (5,48) компонентів.  

 

Таблиця 5.6 

Основні статистичні показники за компонентами готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (КГ, ЕГ) на 

контрольному етапі 
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КГ1 

�̅� 56,04 41,63 47,19 42,00 50,19 48,22 

𝑆2 127,04 118,78 67,39 214,38 111,85 70,18 

𝑆 11,27 10,90 8,21 14,64 10,58 8,38 

𝑚�̅� 2,17 2,10 1,58 2,82 2,04 1,61 

Довірчий 

інтервал 

[51,79;6

0,29] 

[37,52;45,

74] 

[44,09;50,

28] 

[36,48;47,

52] 

[46,20;54,

17] 

[45,06;51,

38] 

ЕГ1 

�̅� 82,24 66,15 70,97 72,36 75,06 73,97 

𝑆2 90,50 190,57 140,97 167,99 119,31 95,22 

𝑆 9,85 14,53 12,71 13,61 11,45 9,76 

𝑚�̅� 1,71 2,53 2,21 2,37 1,99 1,70 

Довірчий 

інтервал 

[78,88;8

5,60] 

[61,20;71,

11] 

[66,63;75,

31] 

[67,72;77,

01] 

[71,15;78,

97] 

[70,64;77,

30] 

КГ2 

�̅� 63,86 36,42 55,44 43,03 53,61 51,69 

𝑆2 171,95 94,25 116,37 220,20 149,16 66,79 

𝑆 13,11 9,71 10,79 14,84 12,21 8,17 

𝑚�̅� 2,19 1,62 1,80 2,47 2,04 1,36 

Довірчий 

інтервал 

[59,58;6

8,14] 

[33,25;39,

59] 

[51,92;58,

97] 

[38,18;47,

88] 

[49,62;57,

60] 

[49,02;54,

36] 
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Продовження таблиці 5.6 
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ЕГ2 

�̅� 74,38 65,40 60,93 72,90 66,25 68,20 

𝑆2 148,65 146,71 136,94 97,32 168,91 101,45 

𝑆 12,19 12,11 11,70 9,87 13,00 10,07 

𝑚�̅� 1,93 1,92 1,85 1,56 2,05 1,59 

Довірчий 

інтервал 

[70,60;7

8,15] 

[61,65;69,

15] 

[57,30;64,

55] 

[69,84;75,

96] 

[62,22;70,

28] 

[65,08;71,

32] 

 

Подібно до проведених дій на уточнювально-діагностичному етапі 

експерименту, нами була проведена також перевірка статистичних гіпотез.  

З метою порівняння нами було обрано t-критерій Стьюдента (рис. К.9.1–

К.9.12, Додаток К.9). 

Наведемо формулювання гіпотез: 

H0: за результатами контрольного етапу експерименту між середніми 

значеннями оцінки відповідного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2) існують лише 

випадкові відмінності. 

H1: за результатами контрольного етапу експерименту між середніми 

значеннями оцінки відповідного компоненту готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2) існують 

невипадкові відмінності. 

За формулою (5.8) нами були обчислені емпіричні значення t-критерію 

Стьюдента, а критt  аналогічне значенню уточнювально-діагностичного етапу 

012,tкрит  .  

Як свідчать дані, наведені в табл. 5.7, для 050,  за всіма 

компонентами готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 
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діяльності, приймаються альтернативні гіпотези (H1) щодо не випадковості 

розбіжностей між середніми оцінками студентів ЕГ1 і КГ1 (ЕГ2 і КГ2). 

Розрахунок емпіричних значень t-критерію Стьюдента наведено нами в 

Додатку К.10. 

 

Таблиця 5.7 

Зведені результати перевірки гіпотез щодо середніх оцінок студентів 

ЕГ і КГ на контрольному етапі експерименту 

Компонент tемп
 tемп<tкрит

 
α Статистичний 

висновок 

Порівняння ЕГ1 і КГ1 

Мотиваційний 9,768 + 0,440 H1 

Когнітивний 7,509 + 0,772 H1 

Діяльнісно-операційний 8,820 + 0,707 H1 

Інформаційно-технологічний 8,516 + 0,670 H1 

Особистісно-творчий 8,902 + 0,281 H1 

Готовність 10,826 + 0,834 H1 

Порівняння ЕГ2 і КГ2 

Мотиваційний 3,622 + 0,057 H1 

Когнітивний 11,427 + 0,064 H1 

Діяльнісно-операційний 2,115 + 0,073 H1 

Інформаційно-технологічний 10,429 + 0,061 H1 

Особистісно-творчий 4,355 + 0,059 H1 

Готовність 7,790 + 0,462 H1 

 

Наприкінці проведеного експерименту нами було обчислено множинний 

коефіцієнт конкордації Кендалла на основі результатів діагностування 

студентів КГ та ЕГ. Ці значення та тип звʼязку наведені в табл. 5.8.  

Слід зауважити, що значущий рівень і значний звʼязок між 

сформованістю компонентів готовності в експериментальних групах 

підтверджує не лише правильність та чіткість її структурної побудови, а й 

також додатково засвідчує ефективність розроблених і впроваджених нами в 

освітньо-виховний процес підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 
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ЕГ1 і ЕГ2 всіх формувально-перетворювальних заходів: концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; організаційно-

методичних засад, реалізації комплексу організаційно-методичних умов; 

інноваційної педагогічної технології; освітньо-інформаційного середовища; 

навчально-методичного комплексу. Розрахунки коефіцієнтів конкордації 

наведені нами в табл. К.11.1–К.11.4 (Додаток К.11). 

 

Таблиця 5.8 

Зведені результати обчислення  

коефіцієнту конкордації Кендалла (ЕГ1, КГ1, ЕГ2, КГ2) 

Група W  Тип звʼязку 2
емп  

2
крит

 
22
критемп 

 Рівень 

ЕГ1 0,65 Значний 103,63 20,07 + значущий 

КГ1 0,52 Значний 68,10 15,38 + значущий 

ЕГ2 0,75 Сильний 146,72 25,70 + значущий 

КГ2 0,53 Значний 91,93 22,47 + значущий 

 

Таким чином, узагальнені результати обробки даних експерименту 

продемонстрували поступове нарощення відмінностей між результатами 

студентів експериментальних і контрольних груп на всіх його етапах: 

уточнювально-діагностичному, формувально-перетворювальному, 

контрольному; доведено ефективність всіх розроблених та впроваджених нами 

в освітньо-виховний процес підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

ЕГ заходів: концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства; організаційно-методичних засад, реалізації комплексу 

організаційно-методичних умов; інноваційної педагогічної технології; освітньо-

інформаційного середовища; навчально-методичного комплексу.  

На основі кореляційного аналізу (коефіцієнт конкордації Кендалла) 

підтверджено правильність і доцільність визначеної нами компонентної 

структури готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності.  
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В результаті отриманих даних підтверджено загальну гіпотезу 

дослідження, яка полягала в тому, що професійна підготовка майбутніх 

фахівців з туризмознавства набуває ефективності, якщо вона здійснюється 

відповідно до обґрунтованої концепції, що розкриває її специфіку та визначає 

складові моделі професійної підготовки як цілісної організаційно-педагогічної 

системи формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

професійної діяльності; та часткових гіпотез, згідно яких професійна 

підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства є ефективною, якщо: 

– вона концептуально ґрунтується на базових положеннях щодо освітніх 

вимог, стратегії сталого розвитку туризму; 

– забезпечена безперервність навчання на всіх рівнях вищої освіти; 

– здійснюється систематичне оновлення змісту підготовки на всіх рівнях 

вищої освіти на основі постійного взаємозв’язку з роботодавцями; 

– посилена практико-орієнтована складова підготовки шляхом 

«занурення» студентів у реальне професійне середовище; 

– здійснюється науково-дослідна й інноваційно-проектна робота з 

виконанням дослідних завдань на туристичних підприємствах, згідно з 

напрямами державної освітньої політики з розвитку наукової та інноваційної 

діяльності в освіті. 

Відповідно до завдань впроваджувальної стадії експерименту (науковій 

інтерпретації отриманих результатів експериментального дослідження, 

поширення й запровадження нової методики та навчально-методичного 

комплексу, формулювання практичних рекомендацій для освітнього процесу 

закладів вищої освіти; впровадження обґрунтування і визначення 

перспективних шляхів розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти), матеріали дослідження, навчально-

методичний комплекс впроваджено і використовуються в освітньому процесі 

Класичного приватного університету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди», 

Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини, Мелітопольського 
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державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

Національного університету фізичного виховання та спорту України, 

Запорізького національного університету, Київського національного 

лінгвістичного університету, що підвищує якість та ефективність підготовки 

фахівців туристичного напряму. Пропозиції та рекомендації щодо оптимізації 

організації туристичної діяльності та готельної справи; практичні результати 

діяльності студентів: туристичні проекти, розроблені маршрути, екскурсії 

прийнято до використання в системі діяльності туристичних підприємств: «ТА 

Магеллан», Park Inn Palace, Southend-on-Sea, UK (Велика Британія), готелю 

«Театральний» (ТОВ «Таврійська інвестиційна група»), що надало можливість 

студентам для працевлаштування, професійного вдосконалення і розвитку, 

кар’єрного росту протягом життя, а роботодавцям – отримати якісного, 

конкурентоспроможного, професійного фахівця з туризмознавства, готового до 

ефективного виконання професійних обов’язків відповідно до світових та 

вітчизняних вимог туристичної галузі. 

 

 

5.3. Перспективні шляхи розвитку професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої освіти 

 

Як підтверджують численні спостереження й повідомлення Організації 

Обʼєднаних Націй, на сьогодні туризм є все більш важливим компонентом 

світового внутрішнього валового продукту [585]. Туризм безпосередньо 

підтримує більше 7,4 мільйонів робочих місць в туристичній галузі. Нині, це 

одна з найбільших галузей у світі, й разом з поступовим зникненням кордонів, 

поширенням і глобалізацією бізнесу, попит на туристичних фахівців продовжує 

зростати [568]. Зважаючи на зазначене, підкреслимо, що туристична індустрія 

відповідно до потреб суспільства кожного дня зростає і поширюється, 

створюється велика кількість туристичних підприємств, готелів, місць для 

відпочинку й розваг, ділових та культурних центрів, звичайно, ця індустрія 
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потребує кваліфікованих, конкурентоспроможних, здатних до ефективної 

професійної діяльності в туристичній сфері, компетентних фахівців.  

Як наголошує ЮНВТО, туризм є найбільшою галуззю росту в світі, де 

довгострокові ознаки є дуже позитивними, у дослідженні «Тенденції туризму 

2020. Східна Азія та Тихий океан» прогнозується, що При збереженні нинішніх 

тенденцій обсяг виїзного туризму Східної Азії до 2020 р. складе 250 млн. люд. 

(орієнтовно 15% світового потоку людей) [586]. 

Інтегрування в світову систему туризму і гостинності вимагає переходу 

українських готельних, ресторанних, туристичних підприємств на світові 

стандарти обслуговування, зміни форм організації та управління в готельно-

ресторанному й туристичному бізнесі. Формування туристичної індустрії як 

однієї з провідних галузей ринкової економіки неможливо без освічених 

фахівців, здатних враховувати різні компоненти формування попиту і 

пропозиції на ринку туристичних і готельних послуг, сезонні, тимчасові й 

випадкові чинники. Ринок туристичної індустрії й послуг гостинності 

відрізняється високою динамічністю і суперечливістю, особливо в умовах 

сильного впливу інфляційної складової та специфіки конʼюнктури 

туристичного ринку. 

З метою опрацювання, вивчення й зʼясування перспективних шляхів 

розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у 

закладах вищої освіти, доречно підкреслити, що в рамках 70-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН (вересень, 2015 р., м. Нью-Йорк) відбувся Саміт для прийняття 

порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 р., що розглядався 

світовою спільнотою як подія історичного значення [585]. Зазначимо також, що 

проблематика цього Саміту охоплювала всі аспекти соціально-економічного 

розвитку, конкурентоспроможності країн, екологічної та енергетичної безпеки, 

глобального партнерства для розвитку, а обсяг ґрунтовної підготовчої роботи 

не мав подібних прецедентів в історії. В межах нашого дослідження важливими 

вбачаються питання, які стосувались саме сфери освіти й туризму. 
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Після Саміту перед країнами членами-ООН постали нові завдання 

адаптації визначених на глобальному рівні цілей та їх моніторингу. Зупинимось 

на зʼясуванні деяких визначених цілей та відповідних завдань: 

- подолання бідності в усіх формах та всюди: 

завдання: упровадити на національному рівні належні системи й заходи 

соціального захисту для всіх, включаючи встановлення мінімальних рівнів, і до 

2030 р. досягти суттєвого охоплення бідних та уразливих верств населення; 

- забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для 

всіх у будь-якому віці: 

завдання: нарощувати потенціал усіх країн, особливо країн, що 

розвиваються, у сфері раннього попередження, зниження ризиків і регулювання 

національних та глобальних ризиків для здоровʼя; 

- скорочення нерівності всередині країн і між ними: 

завдання: до 2030 р. підтримати законодавчим шляхом та заохочувати 

активну участь усіх людей у соціальному, економічному і політичному житті 

незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, раси, етнічної належності, 

походження, релігії та економічного чи іншого статусу; 

- забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст і населених пунктів: 

завдання: підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні 

звʼязки між міськими, приміськими і сільськими районами на основі 

підвищення якості планування національного та регіонального розвитку; 

активізувати зусилля із захисту та збереження всесвітньої культурної і 

природної спадщини; 

- вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та 

його наслідками: 

завдання: поліпшити просвітництво, поширення інформації і можливості 

людей та установ щодо помʼякшення гостроти та послаблення наслідків зміни 

клімату, адаптації до них і раннього попередження; 
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- збереження та раціональне використання океанів, морів та морських 

ресурсів в інтересах сталого розвитку: 

завдання: поліпшити роботу зі збереження та раціонального 

використання океанів і їх ресурсів шляхом дотримання норм міжнародного 

права, закріплених у Конвенції Організації Обʼєднаних Націй з морського 

права; 

- захист та відновлення екосистем та сприяння їх раціональному 

використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, 

припинення і повернення назад процесу деградації земель та зупинка процесу 

втрати біорізноманіття: 

завдання: до 2030 р. забезпечити збереження гірських екосистем, у тому 

числі їх біорізноманіття, щоб підвищити їх здатність давати блага, необхідні 

для сталого розвитку; негайно вжити значущі заходи щодо стримування 

деградації природних середовищ існування, зупинити втрату біологічного 

різноманіття і до 2020 р. забезпечити збереження та запобігання зникненню 

видів, що перебувають під загрозою вимирання; мобілізувати і значно 

збільшити фінансові ресурси з усіх джерел з метою збереження та 

раціонального використання біологічного різноманіття та екосистем; 

- сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах 

сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення 

ефективних, підзвітних, заснованих на широкій участі інституцій на всіх 

рівнях: 

завдання: забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити 

основні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних 

угод; 

- забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 

заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх: 

завдання: до 2030 р. істотно збільшити число молодих і дорослих людей, 

які володіють затребуваними навичками, у тому числі професійно-технічними 

навичками, для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять 
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підприємницькою діяльністю; до 2020 р. значно збільшити в усьому світі 

кількість стипендій, які надаються країнам, що розвиваються, особливо 

найменш розвиненим країнам, малим острівним державам, що розвиваються, й 

африканським країнам, для здобуття вищої освіти, включаючи професійно-

технічну освіту і навчання з питань інформаційно-комунікаційних технологій, 

технічні, інженерні та наукові програми, у розвинених країнах та інших 

країнах, що розвиваються; до 2030 р. значно збільшити кількість 

кваліфікованих учителів, у тому числі шляхом міжнародного співробітництва у 

підготовці вчителів у країнах, що розвиваються, особливо в найменш 

розвинених країнах і малих острівних державах, що розвиваються; 

- сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному 

зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх: 

завдання: до 2030 р. забезпечити розробку і здійснення стратегій 

заохочення сталого туризму, який сприяє створенню робочих місць, розвитку 

місцевої культури і виробництву місцевої продукції; 

- створення стійкої інфраструктури сприяння всеохоплюючій і сталій 

індустріалізації та інноваціям: 

завдання: істотно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних 

технологій і прагнути до забезпечення загального і недорогого доступу до 

Інтернету в найменш розвинених країнах до 2020 р.; 

- забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва: 

завдання: до 2030 р. забезпечити, щоб люди в усьому світі мали 

відповідну інформацію та відомості про сталий розвиток і спосіб життя в 

гармонії з природою; надавати країнам, що розвиваються, допомогу в 

нарощуванні їх науково-технічного потенціалу для переходу до більш 

раціональних моделей споживання і виробництва; розробляти й упроваджувати 

інструменти моніторингу впливу на сталий розвиток стійкого туризму, який 

сприяє створенню робочих місць, розвитку місцевої культури та виробництву 

місцевої продукції; 
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- зміцнення засобів здійснення й активізації роботи в рамках Глобального 

партнерства в інтересах сталого розвитку: 

завдання: розширювати співпрацю по лінії Північ-Південь і Південь-

Південь, а також тристороннє регіональне і міжнародне співробітництво в 

галузях науки, техніки й інновацій та доступ до відповідних досягнень; 

активізувати обмін знаннями на взаємно узгоджених умовах, у тому числі 

завдяки поліпшенню координації між існуючими механізмами, зокрема на рівні 

ООН, а також за допомогою глобального механізму сприяння передачі 

технологій [585]. 

З огляду на зазначене, підкреслимо, що стосовно сталого розвитку 

туризму в резолюції наголошується на важливості міжнародного туризму, 

потреби кращого взаєморозуміння між народами та поваги до культурних 

цінностей в усьому світі, що в загалі має сприяти зміцненню миру на планеті. 

Зауважимо, що в Україні теж розпочалась робота зі встановлення цілей сталого 

розвитку на 2016-2030 р.р., відповідних завдань та показників для моніторингу 

досягнення цілей. Цілі сталого розвитку в Україні становитимуть нову систему 

взаємоузгоджених управлінських заходів за економічним, соціальним та 

екологічним вимірами, спрямовану на формування суспільних відносин на 

засадах довіри, солідарності, рівності, безпечного навколишнього середовища. 

Основою сталого розвитку є невідʼємні права людини на життя та повноцінний 

розвиток. Вважаємо, що нові цілі мають забезпечити інтеграцію зусиль щодо 

економічного зростання, прагнення до соціальної справедливості і 

раціонального природокористування, що потребує глибоких соціально-

економічних перетворень в Україні та нових підходів до можливостей 

глобального партнерства. 

В ході визначення цілей сталого розвитку, відповідних завдань і 

показників на довгострокову перспективу в Україні необхідно враховувати 

глобальні орієнтири розвитку, принципи сталого розвитку та суспільну думку 

щодо бачення майбутнього [585]. Світовий досвід свідчить, що суспільний 

прогрес значною мірою залежить від підтримання балансу між цілями 
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підтримки економічного зростання, конкурентоспроможності бізнесу, 

забезпечення екологічної безпеки та зменшення соціальної нерівності. Для 

досягнення довгострокових цілей необхідно послідовно виконувати визначені 

короткострокові та середньострокові завдання. Передумовами досягнення всіх 

без винятку цілей розвитку є якісне управління, викорінення корупції, 

суспільна підтримка [585]. Тож, відповідно належне управління, чесна та 

прозора влада, участь населення у прийнятті рішень та контролюванні їх 

виконання мають враховуватись при формулюванні стратегічних цілей. 

Відмітимо, що на регіональному рівні Стратегією з розвитку Запорізької 

області на період до 2020 р. також зʼясовані головні чинники, можливості, певні 

цілі й завдання. Так, зʼясовано, що: 

- сильними сторонами регіону є: велика кількість обʼєктів історико-

культурної спадщини, рекреаційних зон; 

- багато всесвітньо відомих історичних, культурних, мистецьких брендів і 

територій природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного 

значення; 

- відомі на всю Україну – Національний заповідник «Хортиця», 

Національний історико-археологічний заповідник «Камʼяна Могила», 

Василівський історико- архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова»; 

- слабкими сторонами визнано: недостатня реалізація наявного 

рекреаційного та історико-культурного потенціалу області, низький рівень 

якості курортно-туристичних послуг; спостерігається зниження більшості 

основних показників туристичної галузі (кількість туристів, які скористалися 

послугами субʼєктів туристичної діяльності протягом 2010-2014 р.р. 

скоротилася майже у 2,3 рази (від 88,8 тис. осіб у 2010 р. до 39,0 тис. осіб у 

2014 р.) [474, с. 52];  

- до можливостей належить: орієнтація значної частки українського 

населення на внутрішній туризм [474, с. 53];  

- до переваг віднесено: значний транзитний потенціал та розвинута 

транспортна інфраструктура області, розвинені зовнішньоекономічні звʼязки 
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підтримуватимуться продовженням процесів інтеграції з Європейським 

Союзом, а також можливістю диверсифікація транспортних перевезень шляхом 

відродження річкового судноплавства по р. Дніпро; 

- значний потенціал для інтенсивного розвитку туристично-рекреаційної 

сфери: велику кількість обʼєктів історико-культурної спадщини, рекреаційних 

зон, що підтримується тенденцією орієнтування значної частки українського 

населення на внутрішній туризм [с. 57]. 

Адекватно до визначеної стратегії, що Запорізький край – інвестиційно 

приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та 

інфраструктурою, оперативними цілями і відповідними завданнями обрано:  

- стимулювання залучення інвестицій: завдання: підготовка 

інвестиційних продуктів; забезпечення інформаційної та інституційної 

підтримки, а також маркетингового обслуговування інвестиційної діяльності; 

розвиток логістично-транспортного потенціалу;  

- розвиток малого та середнього підприємництва: завдання: 

удосконалення системи надання адміністративних послуг; розвиток 

інфраструктури підтримки підприємництва; сприяння просуванню продукції 

товаровиробників області; 

- розвиток внутрішнього туризму: завдання: розвиток туристичних 

продуктів та мереж; туристична промоція області, підтримка інноваційних 

проектів, культурно-мистецьких заходів, що формують імідж регіонів; 

використання історико-культурного надбання для розвитку внутрішнього 

туризму; розбудова якісної культурної інфраструктури та запровадження 

сучасних механізмів менеджменту [474, c. 61].  

Важливо, що перспективним видом туризму на території регіону визнано 

сільський туризм [474, с. 25]. 

Отже, зазначене нами вище, надає підстави стверджувати, що визнання 

Запорізького краю як інвестиційно привабливої території з розвинутими 

індустріальним комплексом та інфраструктурою, значним потенціалом для 

інтенсивного розвитку туристично-рекреаційної сфери, потребує відповідно 
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гідних конкурентоспроможних, освічених, професійно підготовлених фахівців з 

туризмознавства, які здатні виконувати завдання відповідно до світових вимог, 

особливостей країни та регіональної специфіки. 

Теоретичний аналіз з обраної проблеми підтвердив, що питання 

визначення ролі міжнародних відносин у розвитку туризму є предметом 

досліджень у світовій науковій спільноті. Так, вирішення проблеми методології 

економічного розвитку в цілому та сектору туризму, зокрема, розглядає в 

активізації ролі міжнародних відносин Н. аль-Сааді [567]. Автор наголошує, що 

у тому випадку, коли туризм сприяє більш міцним міжнародним стосункам, 

культурним, цивілізаційним та економічним відносинам між різними країнами 

світу, особливо між сусідніми країнами, які ведуть до підтримки миру, безпеки 

та стабільності між народами, туризм також сприяє показу реальності країни та 

суспільства в усьому світі, щоб отримати та підтримати політичні позиції [567]. 

Індустрія туризму усвідомлює необхідність підтримувати соціальні, культурні, 

екологічні та економічні ознаки, які є основними для його позитивного 

розвитку. Для того, щоб це сталося, Д.Л.Едгель, ст. відзначує, що світова 

туристична індустрія потребує сильного лідерства та ефективної міжнародної 

політики щодо сталого туризму [550].  

З’ясовуючи питання теоретичного підґрунтя міжнародного 

підприємництва, науковці П.Димитратос й Е.Плакойяннакі, спостерігають 

відсутність означених теоретичних основ і пояснюють це фрагментарністю 

досліджень у цій галузі [551]. Вирішення цього недоліку дослідники прагнуть 

через вивчення концепції міжнародного підприємництва в загальному контексті 

міжнародної організаційної культури; розробки та обговорення концептуальної 

основи підприємницької культури, що складається з шести взаємоповʼязаних 

вимірів: орієнтація на міжнародний ринок, міжнародна навчальна 

спрямованість, міжнародна інноваційна схильність, міжнародне ставлення до 

ризику, орієнтація міжнародних мереж та міжнародна мотивація [551]. 

Визначаючи переваги туристичної освіти в Україні та зарубіжжям, 

припустимо відзначити, що на сьогодні будь-яка країна зацікавлена в залученні 
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туристів (туризм є важливою ланкою фінансового збагачення країни, фактором 

культурного, полікультурного, інтелектуального розвитку суспільства, 

взаємного порозуміння та миру між людьми), саме цьому цей напрямок 

економічної діяльності є пріоритетним і затребуваним.  

Зважаючи на теоретичний аналіз, зʼясування сутності поняття туризму, 

особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вітчизняній освіті та зарубіжжям (розділи 1, 2 цього дослідження), а також 

враховуючи власний досвід, спостереження й результати дослідної роботи 

(розділи 3, 4, 5 цього дослідження), вважаємо, що перспективний сталий 

розвиток означеної підготовки у закладах вищої освіти України зумовлений 

саме світовим визнанням туризму як багатогранного феномену сучасності, який 

має багатозначну роль і цінність в житті суспільства, чинника забезпечення 

миру й міжнародного взаєморозуміння, політичного, полікультурного та 

гуманістичного розвитку, що безпосередньо впливає на соціальну, культурну, 

освітню, економічну та політичну сфери держав і міжнародних відносин.  

Таким чином, зважаючи на опрацювання досліджуваного питання, 

вважаємо, що перспективні напрями розвитку професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти для вітчизняної 

системи освіти вбачаються нами в: усвідомленні важливості міжнародного 

туризму і співробітництва; зміцненні, підтримці, поширенні міжнародних 

відносин і глобального партнерства у галузі туристичної практики, освіти та 

наукової діяльності; розробленні й упровадженні інструментів моніторингу 

впливу на сталий розвиток туризму; оновленні системи туристичної освіти 

відповідно до світових тенденцій і парадигм; вдосконаленні системи 

туристичної індустрії відповідно до світових стандартів і вимог; що сприятиме: 

створенню робочих місць, розвитку місцевої культури; розвитку якісної 

туристичної інфраструктури, виробництву місцевої туристичної продукції; 

економічному й культурному розвитку українського суспільства; кращому 

взаєморозумінню між народами та поваги до культурних цінностей в усьому 

світі; зміцненню миру на планеті. 
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Нами визначено, що в умовах інтеграції української системи освіти в 

європейський і світовий освітній простір, вбачається доцільним подальше 

постійне, системне, ретельне вивчення наявного зарубіжного досвіду в галузі 

підготовки фахівців з туризмознавства для індустрії туризму, подорожей і 

готельного сервісу, з метою підвищення загального рівня якості вітчизняних 

освітніх послуг, а також забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних 

приймати економічно обґрунтовані рішення з управління готелями, 

ресторанами, туристичними підприємствами, досвідчено визначати їх 

стратегічну політику і тактику, постійно й безперервно підвищувати свій 

професійний рівень протягом життя, удосконалювати й поширювати 

інтеграційні процеси у світовій і вітчизняній індустрії гостинності та туризму. 

Подальшими перспективними напрямами розвитку професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в Запорізькому 

національному університеті вбачаємо у поширенні взаємозв’язку «освітнє 

середовище↔студент↔професійне середовище» завдяки залученню більшої 

кількості роботодавців з туризму, розквіту співробітництва з освітніми й 

туристичними закладами країни та зарубіжжя; дослідженні міжнародної 

практики навчання та отримання наукового ступеню PhD з туризму й 

розроблення шляхів запровадження такої практики в освітній процес закладу; 

практичній реалізації в діяльність закладу розробленого спільно з творчою 

групою кафедри туризму проекту «Інноваційні технології викладання 

дисциплін професійного циклу підготовки фахівців сфери туризму і готельно-

ресторанної справи», що забезпечить постійний розвиток якісної підготовки 

фахівців для туристичної індустрії. 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

Експериментальна робота здійснювалась упродовж 2010–2017 рр. на базі 

восьми педагогічних університетів і 4 туристичних підприємств за участю 
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673 осіб студентів всіх рівнів вищої освіти спеціальності «Туризм», 162 осіб 

викладачів, які здійснюють цю підготовку, 63 осіб фахівців з туризму, й 

обіймала чотири етапи. Так, на констатувальному етапі здійснено аналіз 

психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, сформульовано 

понятійно-категоріальний апарат, обґрунтовано концептуальні підходи і 

положення, програму й методику дослідження, вивчено вітчизняний і 

зарубіжний досвід туристичної освіти з метою виявлення її існуючого стану, 

розробки концепції й моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у закладах вищої освіти. Результати цього етапу підтвердили 

актуальність і доцільність обраної проблеми, слугували поштовхом для якісних 

змін, посилення зв’язку й співпраці з роботодавцями, залучення їх до 

освітнього процесу; оновлення й вдосконалення змісту, методів, форм 

навчання; розроблення організаційно-методичних засад. 

Для проведення експерименту сформовано контрольні: КГ1 (27 осіб), КГ2 

(36 осіб) та експериментальні: ЕГ1 (33 осіб), ЕГ2 (40 осіб) групи. Мета 

полягала в експериментальній перевірці ефективності концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти.  

Для формування мотиваційного, когнітивного, особистісно-творчого, 

інформаційно-технологічного, діяльнісно-операційного компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, навчання в 

експериментальній групі супроводжувалось реалізацією складових інноваційної 

педагогічної технології, що забезпечило поступовість, безперервність на всіх 

рівнях вищої освіти, і впровадженням освітньо-інформаційного середовища, що 

підвищило якість навчання. 

Для перевірки сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців 

з туризмознавства до професійної діяльності здійснено відбір і модифікацію 

методик: «Потреба у досягненні» (автори Л. П. Орлова, Ю. М. Орлов, 

В. І. Шкуркін); «Який Ваш потенціал у прийнятті нестандартних рішень?» 

(автори В. В. Бондаренко, С. Д. Резник, С. М. Соколов). Розроблено авторський 
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комплекс методик щодо: визначення сформованості володіння уміннями, 

навичками, методами виконання професійних завдань з туризму; оцінки 

сформованості вмінь використовувати сучасні інформаційні технології у ході 

вирішення дослідних, професійно-спрямованих завдань з туризму; а також 

дидактичні тести для визначення оволодіння професійними знаннями.  

За результатами опитування експертів отримано формулу для обчислення 

інтегральної оцінки готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до 

професійної діяльності на основі оцінювання сформованості її компонентів. 

Педагогічний експеримент здійснювався згідно вимог щодо його 

підготовки та проведення: 1) на початку експерименту групи суттєво не 

розрізнялись за показниками; 2) підготовка студентів відбувалася в освітньому 

середовищі одного закладу вищої освіти; 3) групи діагностувалися за 

допомогою єдиного інструментарію. 

На початку уточнювально-діагностичного етапу в контрольних та 

експериментальних групах з’ясовано відсутність відмінностей між 

показниками. У більшості студентів виявлено репродуктивний рівень 

сформованості кожного із компонентів і готовності в цілому до професійної 

діяльності в цілому. Так, репродуктивний рівень сформованості готовності 

виявлено у студентів ЕГ1 (78,8%), ЕГ2 (65,0%), КГ1 (81,5%), КГ2 (72,2%). 

Продуктивний рівень виявлено у студентів ЕГ1 (21,2%), ЕГ2 (35,0%), КГ1 

(18,5%), КГ2 (27,8%). Творчий рівень сформованості готовності до професійної 

діяльності не спостерігався. Середній показник інтегральної оцінки готовності 

до професійної діяльності в ЕГ1 дорівнював 43,06, в ЕГ2 – 45,23, в КГ1 – 42,15, 

в КГ2 – 46,89.  

З метою уникнення випадковості висновків щодо відсутності 

розбіжностей між експериментальними і контрольними групами застосовано 

метод перевірки статистичних гіпотез – t-критерій Стьюдента. Обчислені 

емпіричні значення t-критерію Стьюдента були менші за критичні (для ЕГ1 і 

КГ1 – tкрит=2,001; для ЕГ2 і КГ2 – tкрит=1,992), що аргументувало однорідність 

цих груп на початку експерименту. 
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Отримані дані щодо сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності переважно на репродуктивному 

рівні підтвердили доцільність впровадження концептуальної моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства; обчислені 

коефіцієнти конкордації Кендалла продемонстрували наявність зв’язку між 

складниками готовності, що додатково підтвердило її компонентну структуру. 

Результати діагностики сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства в усіх групах засвідчила позитивну динаміку на етапах 

експерименту. Так, поступово зменшувалась кількість студентів з 

репродуктивним рівнем: в ЕГ1 з 78,8% до 3,1%; в КГ1: з 81,5% до 44,4%; в 

ЕГ2 з 65,0% до 0,0%; в КГ2: з 72,2% до 38,9%. Водночас спостерігалася 

позитивна динаміка щодо продуктивного і творчого рівнів. В ЕГ1 – частка 

студентів з продуктивним рівнем зросла від 12,2% до 78,1%; в КГ1 – від 18,5% 

до 51,9%; в ЕГ2 – від 35,0% до 85,0%; в КГ2 – від 27,8% до 61,1%. Відбулася 

динаміка розподілу за творчим рівнем: в ЕГ1 – від 0% до 18,8%; в КГ1 – від 0% 

до 3,7%; в ЕГ2 – від 0% до 15,0%; в КГ2 – зміни не відбулися. 

Впродовж навчання поступово покращувалась інтегральна оцінка 

готовності, про що свідчать середні цих оцінок: в ЕГ1 це значення – 43,06 на 

уточнювально-діагностичному етапі, 62,64 – на формувально-

перетворювальному, 73,97 – на контрольному етапі; в КГ1 – 42,15, 45,37, 48,22; 

в ЕГ2 – 45,23, 56,50, 68,20; в КГ2 – 46,89, 49,58, 51,69 відповідно. 

Достовірність змін (в кожній групі окремо) оцінювалась за допомогою 

однофакторного дисперсійного аналізу, дані якого для контрольних груп 

засвідчили відсутність розбіжностей між результатами на етапах експерименту, 

оскільки всі емпіричні значення були менші за критичні (для КГ1 – Fкрит=3,11; 

для КГ2 – Fкрит=3,08). Разом із тим, в експериментальній групі порівняння Fемп з 

критичними (для ЕГ1 – Fкрит=3,09; для ЕГ2 – Fкрит=3,07) свідчили на користь 

емпіричних значень, що підтвердило наявність відмінностей в оцінках 

показників цієї групи. 
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На контрольному етапі експерименту між результатами оцінок кожного із 

компонентів та готовності в цілому у студентів експериментальних та 

контрольних груп виявлені суттєві розбіжності, оскільки розраховані емпіричні 

значення t-критерію Стьюдента (табл. 1) були більші за критичні (для ЕГ1 і КГ1 

– tкрит=2,001; для ЕГ2 і КГ2 – tкрит=1,992). Проведені статистичні розрахунки 

довели ефективність впровадження концептуальної моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 

За результатами отриманих даних підтверджено загальну гіпотезу 

дослідження; ефективність розробленої концептуальної моделі та 

організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в закладах вищої освіти.  

Відповідно до завдань упроваджувальної стадії експерименту (науковій 

інтерпретації отриманих результатів експериментального дослідження, 

поширення й запровадження нової методики та навчально-методичного 

комплексу, формулювання практичних рекомендацій для освітнього процесу 

закладів вищої освіти; матеріали дослідження, навчально-методичний комплекс 

впроваджено і використовуються в освітньому процесі закладів вищої освіти 

України, що підвищує якість та ефективність підготовки фахівців туристичного 

напряму.  

Пропозиції та рекомендації щодо оптимізації організації туристичної 

діяльності та готельної справи; практичні результати діяльності студентів: 

туристичні проекти, розроблені маршрути, екскурсії прийнято до використання 

в системі діяльності туристичних підприємств, що надало можливість 

студентам для працевлаштування, професійного вдосконалення і розвитку, 

карʼєрного росту протягом життя, а роботодавцям – отримати якісного, 

конкурентоспроможного, професійного фахівця з туризмознавства, готового до 

ефективного виконання професійних обовʼязків відповідно до сучасних вимог 

туристичної галузі. 

Перспективними напрямами розвитку професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства в Запорізькому національному університеті 
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вбачаємо у поширенні взаємозв’язку «освітнє 

середовище↔студент↔професійне середовище» завдяки залученню більшої 

кількості роботодавців з туризму, розквіту співробітництва з освітніми й 

туристичними закладами країни та зарубіжжя; дослідженні міжнародної 

практики навчання та здобуття наукового ступеню PhD з туризму й 

розроблення шляхів запровадження такої практики в освітній процес закладу; 

практичній реалізації в діяльність закладу розробленого спільно з творчою 

групою кафедри туризму проекту «Інноваційні технології викладання 

дисциплін професійного циклу підготовки фахівців сфери туризму і готельно-

ресторанної справи», що забезпечить постійний розвиток якісної підготовки 

фахівців для туристичної індустрії. 

 

Матеріали, що увійшли до розділу, опубліковані авторкою в наукових 

працях [22; 29; 32; 37; 50; 55], а також висвітлені під час участі й доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, тези яких надруковані 

та представлені в електронних виданнях. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В дисертації здійснено обґрунтування теоретичних і методичних засад 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих 

закладах освіти, визначені організаційно-методичні умови їх впровадження. На 

основі одержаних в ході виконаного дослідження результатів підтверджено 

правомірність гіпотези, що покладена в його основу, а реалізовані мета й 

завдання надають можливість зробити загальні висновки. 

1. Проведений аналіз вирішення проблеми професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в науковій теорії та сучасній практиці 

закладів вищої освіти України засвідчив про наявність різних підходів щодо 

змістового, організаційного, структурного, методологічного, технологічного, 

технічного, інформаційного, методичного наповнення освітнього процесу, що 

зумовлено багатогранністю туристичної індустрії, різноманітністю вимог до 

фахівців з туризму, новітнім характером професії «туризмознавець» (за чинним 

Класифікатором професій України), незначним досвідом професійної 

підготовки майбутніх фахівців цієї сфери у вітчизняному освітньому просторі. 

Узагальнення результатів аналізу змісту галузевих стандартів вищої 

освіти України за галуззю знань 1401 «Сфера обслуговування», на яких 

ґрунтується професійна підготовка майбутніх туризмознавців, надало 

можливість визначити еволюцію акцентів від прикладних для туристичної 

галузі географічних, історичних напрямів до глобального – економічного, що 

вимагає постійного оновлення змісту підготовки, з’ясування необхідних знань, 

умінь і навичок студентів відповідно до тенденцій розвитку світового туризму 

та вітчизняного освітнього досвіду.  

Результати проведеного опитування серед студентів і викладачів закладів 

вищої освіти, а також експертів – керівників туристичних підприємств, 

засвідчили, що існуючий стан професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства потребує суттєвого вдосконалення відповідно до вимог 

світового туризму та ринку праці, що є наслідком недостатньої взаємодії 
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освітніх і туристичних закладів, відособленості навчального процесу від 

сучасних методів роботи готелів, ресторанів, агенцій. 

2. Готовність майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в роботі розглядається як система інтегративних властивостей і 

якостей особистості, що включає знання, уміння й навички з технології 

туристичної діяльності, активізацію мотивації до виконання професійних 

завдань, здатність застосовувати отримані знання в організаційній, 

управлінській, сервісній та науково-дослідній роботі в туризмі. В її структурі 

виокремлено взаємопов’язані (мотиваційний, когнітивний, інформаційно-

технологічний, діяльнісно-операційний, особистісно-творчий) компоненти, що 

віддзеркалюють інтеграцію психологічної, теоретичної, інтелектуальної, 

процесуальної готовності особистості до діяльності. 

3. На основі узагальнення аналізу зарубіжного досвіду професійної 

підготовки фахівців туристичного напряму встановлено, що туристична освіта 

Європейських країн враховує специфіку професійної діяльності, завдання вищої 

освіти, вимоги суспільства щодо якості кваліфікації фахівців. З’ясовано, що 

світовим еталоном у сфері менеджменту гостинності й туризму є саме 

швейцарська освіта, що об’єднує десятки шкіл готельного та туристичного 

менеджменту, якій властиві такі ознаки, як: мотивація й розвиток 

взаємозамінних, адаптованих до умов професійної праці, умінь і навичок; 

формування відкритості, полікультурності, дипломатичності, заповзятливості, 

енергійності; збалансованість академічних знань і практики завдяки 

закордонному стажуванню, інтегрованому в навчальний процес. Розкрито, що 

туристична освіта країн Америки є престижною і перспективною, що визнано 

світовим туристичним співтовариством; відмінними рисами є високий рівень її 

децентралізації та полікультурності, спрямованість на практичну складову 

навчання. Водночас туристична освіта країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

зорієнтована на: постійне підвищення якості навчання шляхом вдосконалення 

змісту, оновлення навчальних програм, залучення до освітнього процесу й 

викладання дисциплін світових лідерів; створення міжнародних центрів, 
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спільних наукових досліджень з туризму; взаємний обмін студентами для 

навчання й практики завдяки міжнародній освітній взаємопраці з провідними 

університетами; міцний взаємозв’язок з роботодавцями для надання можливості 

випускникам працевлаштування і кар’єри.  

Постійний розвиток і вдосконалення зарубіжної туристичної освіти, 

навчально-дослідних програм, забезпечує програма TedQual для сертифікації 

закладів освіти, які реалізують підготовку фахівців з туризму. Підкреслено, що 

вдосконалення вітчизняної підготовки фахівців відповідно до міжнародної 

практики має здійснюватися в таких напрямах, як: оновлення змісту освіти 

відповідно до соціальних потреб; активізація науково-дослідної роботи 

студентів; реалізація проектів з розвитку туризму; накопичення академічних 

результатів; вдосконалення ступеневої, безперервної освіти; посилення 

практико-орієнтованої складової, зв’язків і партнерства з роботодавцями, 

залучення їх до освітньо-виховного процесу, розробки новітнього навчально-

методичного забезпечення. 

4. Ґрунтуючись на визначених теоретико-методичних засадах 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, зарубіжного та 

вітчизняного досвіду вищої туристичної освіти, в роботі представлена 

концепція професійної підготовки фахівців з туризмознавства. Провідна ідея 

полягає в побудові моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, що відповідає соціальним й освітнім вимогам, запитам ринку 

туристичних послуг, поліфункціональності туризму, індивідуальним потребам 

студентів, враховує безперервність і ступеневість навчання та передбачає: 

– проектування й оновлення змісту професійної підготовки з урахуванням 

вимог освіти, ринку праці, сталого розвитку туризму із залученням 

роботодавців (керівників туристичних підприємств, фахівців, які працюють у 

вітчизняній туристичній сфері) до планування, розробки освітніх програм, 

навчальних планів, програм підготовки, навчальних та навчально-методичних 

матеріалів, дисциплін; доцільне поєднання різних форм і методів навчання – 

активних, професійно спрямованих, з моделюванням та проектуванням 
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реальної професійної ситуації, із залученням вітчизняних і зарубіжних фахівців 

з туризму; посилення практико-орієнтованої складової шляхом «занурення» 

студентів у реальне професійне середовище, виконання різних професійних 

завдань, науково-дослідної та проектної роботи під час проходження 

стажування й практики в туристичних підприємствах України та за кордоном; 

побудови дієвої на постійній основі інформаційно-комунікаційної системи 

«освітній простір↔студент↔професійний простір» з налагодженою системою 

взаємозв’язків та інтерактивної взаємодії студентів, викладачів, освітніх і 

туристичних закладів України й зарубіжжя; проектної, освітньої, наукової та 

професійної інтеграції; скерування й організація освітньо-виховної роботи 

студентів за участю викладачів, фахівців з туризму, організацій, громад у 

проведенні позааудиторних заходів (тематичних, професійно спрямованих) 

різних рівнів; створення комплексу умов для активізації, мотивації та 

безперервної науково-дослідної діяльності студентів шляхом розробки й 

оновлення нормативного забезпечення підготовки аспірантів, проектування та 

реалізації науково-дослідних і науково-практичних заходів. 

5. Розроблено, обґрунтовано, експериментально перевірено 

концептуальну модель професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, що містить теоретико-методологічну, структурно-змістову, 

реалізаційно-технологічну, критеріально-аналітичну складові. Складові моделі 

відображають мету професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, методологічні підходи й принципи формування їх готовності 

до професійної діяльності, організаційно-методичні засади, критерії 

ефективності. Визначений комплекс організаційно-методичних умов забезпечив 

якість її реалізації. 

6. Визначені критерії ефективності професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у закладах вищої освіти, показниками яких є: 

усвідомлення студентами цінності професії, прагнення до успішної професійної 

реалізації, сприяння розвиткові туризму, навчання впродовж життя; володіння 

системою фахових знань; сформованість умінь вирішувати дослідні, проектні, 
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професійно спрямовані завдання із використанням інновацій та інформаційних 

технологій; сформованість умінь здійснювати управлінську, організаційну, 

маркетингову, сервісну, науково-дослідну роботу в туризмі, комплексно 

аналізувати й прогнозувати його розвиток; творче, наукове, світоглядне 

мислення, рефлексія, чітке розуміння професійних завдань з туризму й способів 

їх вирішення на основі інноваційних ідей. 

7. Розроблено організаційно-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства, що складають: 

– інноваційна педагогічна технологія як системний організаційно-

методичний інструментарій, що на основі реалізації її складових (дидактичної, 

проектувальної, професійно-спрямованої, освітньо-виховної, інформаційно-

комунікаційної), скерованих на належний вибір та оновлення змісту (планів, 

програм, дисциплін, форм і методів навчання), забезпечила сформованість 

готовності майбутніх фахівців до виконання організаційної, управлінської, 

сервісної, проектної, науково-дослідної роботи в туризмі, становлення їх 

світоглядного, полікультурного мислення, прагнення до продовження 

дослідного пошуку й навчання впродовж життя, усвідомлення цінності своєї 

професії, бажання до професійного вдосконалення; 

– освітньо-інформаційне середовище як складова професійної підготовки, 

пов’язана із зовнішнім оточенням, що завдяки інтеграції інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес, забезпечило міцний, постійний 

взаємозв’язок «освітнє середовище↔студент↔професійне середовище», 

підвищило якість формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства, надало можливість для працевлаштування студентів та їх 

кар’єри впродовж життя; 

– навчально-методичний комплекс: навчальних програм і курсів; 

навчальних, навчально-методичних посібників (паперових та проекційних); 

електронних ресурсів для першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти; освітньо-наукової програми підготовки для третього 

(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти, що забезпечив 
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безперервність, цілісність навчання майбутніх фахівців з туризмознавства, 

якість сформованості їх готовності до професійної діяльності, сприяв вступу 

студентів до аспірантури. 

Залучення фахівців з туризму України та зарубіжжя на всіх етапах 

навчання в якості учасників й експертів освітнього процесу посилило його 

ефективність і відповідність вимогам туристичного ринку. 

Динамічне оцінювання рівнів сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до професійної діяльності забезпечив розроблений 

спеціалізований програмний продукт «Система оцінювання рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної діяльності 

(TOUR TEST)». 

Динаміка розвитку всіх компонентів готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства на етапах експерименту в експериментальних групах 

підтверджена за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (в 

ЕГ1 Fемп=29,70 більше Fкрит=3,09; в ЕГ1 Fемп=26,54 більше Fкрит=3,07). Різниця 

між результатами студентів контрольних і експериментальних груп на кінець 

формувального експерименту була значущою, оскільки tемп (10,83 і 7,79) були 

більші за критичні t0,05 (2,001 і 1,992). Це свідчить про ефективність розробленої 

концептуальної моделі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства, доцільність усіх впроваджених заходів. 

Матеріали дослідження, навчально-методичний комплекс упроваджено й 

використовуються в освітньому процесі закладів вищої освіти, що підвищує 

якість та ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в Україні. Пропозиції й рекомендації щодо оптимізації 

організації туристичної діяльності, практичні результати діяльності студентів 

(туристичні проекти, маршрути, екскурсії) прийнято до використання в роботі 

туристичних підприємств. 

Таким чином, розв’язання завдань дисертаційного дослідження зумовило 

досягнення його мети – обґрунтування теоретичних і методичних засад 
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професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти, визначення організаційно-методичних умов їх впровадження. 

Однак, проведене дослідження теоретичних і методичних засад 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства в закладах вищої 

освіти не вичерпує всієї проблеми.  

Подальшими перспективними напрямами дослідження вбачається 

поширення взаємозв’язку «освітнє середовище↔студент↔професійне 

середовище» завдяки залученню більшої кількості роботодавців з туризму, 

розквіту співробітництва з освітніми й туристичними закладами країни та 

зарубіжжя; дослідження міжнародної практики здобуття наукового ступеню 

PhD з туризму й розроблення шляхів запровадження такої практики у 

вітчизняний освітній процес закладів вищої освіти; практична реалізація в 

діяльність закладу вищої освіти розробленого спільно з творчою групою 

кафедри туризму проекту «Інноваційні технології викладання дисциплін 

професійного циклу підготовки фахівців сфери туризму і готельно-ресторанної 

справи», що забезпечить постійний розвиток якісної підготовки фахівців для 

туристичної індустрії. 
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Додаток А 

Додаток А.1 

Таблиця А.1.1 

Навчання у Київському університеті туризму, економіки і права  

(напрями: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа») [201] 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Коло майбутніх професійних посад 
Форма державної 

атестації 

Бакалавр (на 

базі: повної 

середньої 

освіти  4 р., 

диплому 

молодшого 

фахівця ‒ 

2 р.) 

Бакалавр з 

туризму 

організатор подорожей (екскурсій); консультант з 

подорожей; консультант (в апараті органів 

державної влади, виконкому); оргсекретар 

(асоціації, союзу, федерації); референт з основної 

діяльності (туризм); інспектор по туризму; 

інструктор з основної діяльності (туризму); 

молодший державний інспектор; інструктор-

методист з туризму і готельно-ресторанної справи 

Комплексний іспит 

за фахом, державні 

екзамени з двох 

іноземних мов 

Бакалавр з 

готельно-

ресторанної 

справи 

фахівець з гостинності в місцях розміщення 

(готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівець з 

готельної справи; управляючий рестораном; 

фахівець з готельного обслуговування; фахівець з 

організації дозвілля; фахівець із спеціального 

обслуговування; інструктор з основної діяльності, 

адміністратор залу; фахівець з ресторанної 

справи; фахівець з кейтерингу; фахівець з 

організації ресторанних послуг; керівник 

комплексного закладу ресторанного господарства 

Комплексний іспит 

за фахом, державні 

екзамени з двох 

іноземних мов 

Фахівець (на 

базі диплому 

бакалавра – 

1 р.) 

Фахівець з 

туризму 

завідувач туристичного агентства; фахівець з 

туризму; організатор подорожей (екскурсій); 

інспектор по туризму; фахівець з організації 

дозвілля 

Комплексний 

державний іспит, 

дипломна робота 

Фахівець (на 

базі диплому 

бакалавра – 

1 р.) 

Фахівець з 

готельної і 

ресторанної 

справи 

завідувач підприємством громадського 

харчування; завідуючий філією готелю; 

начальник їдальні; ресторатор; головний 

адміністратор; завідуючий установою клубного 

типу; управляючий готелем; управляючий 

рестораном; начальник ділянки ресторану 

Дипломний проект 

Магістр  

(на базі 

диплому 

бакалавра ‒ 1 

р.) 

Магістр з 

туризму 

науковий молодший співробітник; завідуючий 

бюро подорожей; керівник туристичної групи; 

завідуючий туристичним агентством і бюро 

подорожей; завідуючий агентством по 

іноземному туризму; екскурсовод, гід-перекладач; 

консультант з туризму в апараті державного 

управління 

Комплексний 

державний іспит, 

Дипломна робота 

Магістр 

готельної і 

ресторанної 

справи 

керівник готельним господарством; управляючий 

підприємством харчування; завідуючий 

підприємством громадського харчування; 

завідуючий філією готелю; керівник структурного 

підрозділу ‒ головний фахівець; головний 

адміністратор; завідуючий установою клубного 

типу; управляючий готелем; управляючий 

рестораном; начальник ділянки ресторану 

Дипломний 

Магістерський 

проект 

  



489 

 

Додаток А.2 

Таблиця А.2.1 

Розділ 1. Національного Класифікатора професій ДК 003:2010 

«Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі)» [136] 

Код 

КП 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

1210.1 

Директор 

комплексу 

(оздоровчого, 

спортивного, 

туристичного) 

Керівництво спортивно-масовою, фізкультурно-

оздоровчою, навчально-спортивною та адміністративно-

господарською діяльністю; організація підготовки і 

проведення спортивно-масових, видовищних заходів; 

реклама та пропаганда здорового способу життя; 

розпорядження з витрачання фінансових і матеріальних 

ресурсів; визначення умов і укладання договорів, 

повʼязаних із діяльністю комплексу 

1210.1 

Директор 

пансіонату 

(кемпінгу) 

Організація роботи із забезпечення комфортних умов, 

чистоти і порядку в житлових, соціально-культурних, 

побутових приміщеннях житлового корпусу; контроль за 

прийомом та реєстрацією відпочиваючих, які прибули до 

пансіонату; контроль правильності й своєчасності 

оформлення документів; систематичний контроль роботи 

систем життєзабезпечення житлового корпусу 

(водопроводу, каналізації, електромережі, засобів 

звʼязку), вживання заходів щодо усунення неполадок в їх 

роботі 

1210.1 

Керуючий 

готельним 

господарством 

Організація та управління готелем, збирання інформації 

щодо ринку готельних послуг, цін і тарифів у готелях-

конкурентах; установлення ділових зв’язків з партнерами 

і клієнтами; організація реклами готельних послуг, 

вживання заходів щодо підвищення популярності готелю; 

складання бізнес-плану і контроль його виконання; 

укладання комерційних угод, здійснення комерційних 

операцій; організація розроблення раціональних форм 

планово-облікової та звітної документації, широке 

впровадження автоматизованих систем управління на 

основі комп’ютерної техніки; керівництво з 

впровадження та вдосконалення економічних методів 

управління; контроль фінансових операцій, ведення 

облікової та звітної документації; організація 

обслуговування з урахуванням міжнародних стандартів 
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Продовження таблиці А.2.1 

Код 

КП 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

1225 

Завідувач 

поверху 

готелю 

Забезпечення вчасної та якісної підготовки номерів і місць у 

номерах до заселення, надання мешканцям готелю усіх видів 

послуг; нагляд за наявністю на поверсі вільних номерів і 

місць, розміщенням громадян, яких направляє черговий 

адміністратор; контроль складання актів про забуті 

мешканцями речі, документи, гроші та передача їх у камеру 

схову або адміністратору; керування роботою 

обслуговуючого персоналу на поверсі 

1225 

Завідувач 

філіалу (філії) 

готелю 

Керівництво діяльністю філіалу готелю; організація надання 

номерів та розрахунків; складання графіку роботи працівників 

та контроль виконання; організація і контроль вчасної і 

якісної підготовки номерів, прибирання адміністративних, 

підсобних приміщень, місць загального користування і 

прибудинкової території; забезпечення працівників 

прибиральною технікою; систематична перевірка наявності і 

справності обладнання усіх приміщень, вживання заходів з 

усунення недоліків та несправностей; нагляд за своєчасністю і 

правильністю облікової та звітної документації; аналіз 

щоденної інформації про наявність вільних номерів, 

прийняття відповідних рішень щодо підвищення 

рентабельності роботи; розвʼязання конфліктів 

1315 

Керуючий 
готелем 

(пансіонатом, 
кемпінгом і т. 

ін.) 

Керівництво виробничо-господарською діяльністю; 
організація роботи і взаємодії структурних підрозділів; 
контроль за вчасним й правильним розрахунком з 
громадянами за проживання, послуги і бронювання номерів, 
за підготовкою номерів та прибиранням адміністративних, 
підсобних приміщень, місць загального користування, 
прибудинкової території; забезпечення технічного оснащення; 
контроль за економним витрачанням матеріалів та 
енергетичних ресурсів; організація розроблення поточних та 
перспективних планів розвитку та вдосконалення 
матеріально-технічної бази, контроль виконання; 
забезпечення рентабельної фінансово-господарської 
діяльності, своєчасного подання у державні органи обліково-
звітних документів та обов’язкових платежів і зборів; 
контроль охорони праці; забезпечення підбору, розстановки 
та навчання кадрів, контроль виконання посадових 
зобов’язань; застосування діючих нормативних документів; 
виконання вимог нормативних актів про охорону праці та 
навколишнього середовища, дотримання норм, методів 
безпечного виконання робіт 
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Продовження таблиці А.2.1 

Код 

КП 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

1448.1 

Менеджери 

(управителі) з 

організації 

діяльності 

туристичних 

агентств та 

бюро 

подорожей 

Керівництво діяльністю агентства (бюро подорожей); 

забезпечення досягнення запланованих фінансово-

економічних показників; керівництво розробкою планів 

реалізації туристичних продуктів, вивчення напрямків і 

обсягів послуг; організація роботи всіх структурних 

підрозділів, підвищення ефективності роботи та обсягів 

послуг, збільшення прибутку, якості і 

конкурентноздатності послуг, відповідність світовим 

стандартам; забезпечення виконання зобовʼязань перед 

замовниками послуг, покупцями, господарських, трудових 

договорів і бізнес-планів; організація діяльності з надання 

туристичних послуг і реалізації туристичних продуктів на 

основі наукових форм керування й організації праці, 

вивчення конʼюнктури ринку; вживання заходів із 

забезпечення кваліфікованими кадрами, раціонального 

використання і розвитку їх професійних знань, досвіду, 

створенню безпечних умов праці; забезпечення сполучення 

методів керівництва, розробки, укладення і виконання 

колективного договору, дотримання трудової дисципліни, 

сприяння розвитку мотивації, ініціативи й активності 

працівників; вирішення питань з фінансово-економічної і 

господарської діяльності; забезпечення дотримання 

законності господарсько-економічних звʼязків, 

використання правових засобів для фінансового керування і 

функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної, 

фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових 

відносин; контроль результатів, дисципліни, раціонального 

використання матеріальних, фінансових ресурсів; надання 

наказів; затвердження графіку праці, посадових інструкцій; 

прийняття рішень про прийом і звільнення; накладання 

стягнень за порушення трудової дисципліни; організація 

обліку, звітів власнику 

1455 

Менеджери 

(управителі) в 

готелях та 

інших місцях 

розміщення 

Організація та управління; збір інформації щодо ринку 

готельних послуг, цін конкурентів; установлення ділових 

зв’язків з партнерами і клієнтами, організація реклами, 

вживання заходів щодо підвищення популярності готелю; 

складання бізнес-плану і контроль його виконання, 

укладання комерційних угод; організація розроблення 

раціональних форм планово-облікової, звітної 

документації; впровадження автоматизованих систем 

управління на основі комп’ютерної техніки, економічних 

методів управління; контроль фінансових операцій, 

ведення облікової, звітної документації; організація 

обслуговування з урахуванням міжнародних стандартів 
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Продовження таблиці А.2.1 

Код 

КП 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

1456 

Менеджери 

(управителі) 

 в закладах 

ресторанного 

господарства 

Керівництво виробничою, комерційною, фінансово-

економічною, соціальною діяльністю підприємства; 

організація ефективної роботи й взаємодії всіх 

підрозділів, спрямування на забезпечення високого рівня 

якості продукції, страв, обслуговування; організація 

роботи маркетингових служб; організація забезпечення 

матеріально-технічними ресурсами, сировиною, 

продуктами харчування, їх одержання, складування, 

збереження, контроль якості; забезпечення високого 

рівня організації та ефективності виробництва, правової 

та претензійної роботи, впровадження нових технологій; 

формування штату працівників, розподіл їх функцій, 

створення умов для підвищення кваліфікації; оцінювання 

роботи, оплати праці, винагороди; прийняття рішень при 

виникненні конфліктів; проведення інструктажу з 

безпеки громадського харчування; забезпечення 

ефективності результатів роботи, додержання санітарних 

вимог, правил обслуговування, дисципліни. 
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Таблиця А.2.2 

Розділ 2. Національного Класифікатора професій ДК 003:2010 

«Професіонали» [136] 

Код 

КП 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

2481.1 

Молодший 

науковий 

співробітник 

(туризмологія, 

екскурсознавство) 

Проведення під керівництвом відповідального 

виконавця або безпосередньо наукових 

досліджень за окремими розділами /етапами, 

завданнями/ теми відповідно до затверджених 

методик з туризмології, екскурсознавства; збір, 

вивчення, накопичення і обробка наукової 

інформації з туризму; участь у підготовці 

наукових звітів, інформаційних документів; 

участь у впровадженні результатів досліджень з 

туризму в практику; володіння сучасними 

методами і засобами планування й організації 

досліджень, проведення комплексного аналізу, 

спостережень, узагальнення і обробки інформації 

з туризму із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій 

2481.1 

Науковий 

співробітник 

(туризмологія, 

екскурсознавство) 

Проведення наукових досліджень і розробки по 

окремим розділам, етапам, завданням з туризму 

як відповідальний виконавець або з науковим 

керівником; виконання складних експериментів, 

спостережень; збір, обробка, аналіз, узагальнення 

наукової інформації, вітчизняного і закордонного 

досвіду, результатів, спостережень; участь у 

складанні планів, методичних програм, 

практичних рекомендацій з туризму; складання 

звітів; участь у впровадженні результатів 

досліджень і розробок; вивчення музейних, 

туристичних обʼєктів; розробка планів наукового 

комплектування музейних фондів, наукових 

концепцій розвитку експозицій, музеїв, виставок; 

підготовка публікацій з туризмології, 

екскурсознавства; участь у наукових 

конференціях, симпозіумах, семінарах, 

дослідженнях з туризму; проведення лекцій, 

надання консультацій; складання планів, звітів з 

наукової діяльності 
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Продовження таблиці А.2.2 

Код 

кп 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

2481.1 

Науковий 

співробітник-

консультант 

(туризмологія, 

екскурсознавство) 

Консультування з туризму, аналіз; проведення наукових 

досліджень; участь у впровадженні результатів 

досліджень і розробок; вивчення, обробка виконаних 

експериментів, спостережень, досліджень, дослідів (опис 

і висновки); участь у виїзних конференціях і виставках 

туристичного спрямування; наукова робота з туризму, 

науково-дослідна, експозиційна, науково-освітняї 

діяльність з туризму; складання звітів; підготовка 

наукових праць, публікацій; участь у створенні 

експозицій і виставок, розробці наукових довідок, 

концепцій, тематичних, тематико-експозиційних планів; 

участь у проведенні науково-освітніх заходів, наукових 

нарад, семінарів, конференцій; проведення екскурсій, 

читання лекцій 

2481.2 Екскурсознавець 

Збір і вивчення матеріалів і документів з обʼєктів 

екскурсій; розроблення техніки екскурсійних оповідань, 

публічних виступів, відповідей на питання; отримання 

інформації про місце і час прибуття туристів, організація 

зустрічі в умовленому місці, ідентифікація (кількість 

туристів, їх приналежність); вибір місця розташування 

групи для екскурсії; читання екскурсійної лекції з 

культури, історії, традицій, звичаїв; використання 

мікрофонів при публічних виступах; екскурсія по музею, 

культурному центру, супроводження поясненнями і 

розповідями; інструктаж з дотримання безпеки; 

проведення бесід з туристами, при необхідності 

виконання обовʼязків перекладача; заповнення 

екскурсійних путівок, документації; при захворюваннях 

туристів, травмах − надання першої медичної допомоги, 

організація виклику служб «швидкої допомоги», 

рятувальників; координація групи при надзвичайній 

ситуації, застосування заходів для усунення паніки; 

організація відʼїзду групи з місця екскурсії (перевірка 

наявності документів, складу групи) 

2481.2 Туризмознавець 

Організаційно-управлінська, економіко-аналітична, 

інформаційно-аналітична, експертно-консультаційна, 

методична, педагогічна, патентна та сертифікаційна 

діяльність в усіх секторах туристичної галузі 
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Продовження таблиці А.2.2 

Код 

кп 

Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

2482.2 

Фахівець із 

готельної 

справи 

Організація обслуговування споживачів послуг з 

максимальною ефективністю; участь у вирішенні 

стратегічних, організаційних завдань; створення 

найбільш комфортних умов перебування в готелі; 

консультування споживачів готельних послуг, контроль 

якості надання послуг та розміщення споживачів; 

управління емоційною атмосферою; розгляд претензій, 

вживання заходів щодо їх задоволення; контроль 

роботи персоналу, дотримання чистоти на території 

комплексу, правил охорони праці; використання 

сучасної техніки, новітніх засобів звʼязку, провідних 

інформаційних технологій; ведення статистики, 

внесення пропозицій щодо поліпшення сервісу 

2482.2 

Професіонали 

із готельної та 

ресторанної 

справи 

Керівництво збутом номерів; балансові розрахунки 

витрат гостей; надання інформації про роботу різних 

служб; вирішення конфліктних ситуацій, що виникають 

між обслуговуючим персоналом і клієнтами; 

направленість на забезпечення високого рівня якості 

продукції, страв, обслуговування; організація роботи 

маркетингових служб; контроль якості; забезпечення 

високого рівня організації та ефективності 

виробництва, правової та претензійної роботи, 

впровадження нових технологій 

2483.1 

Наукові 

співробітники 

(рекреалогія) 

Проведення наукових досліджень і розробки за 

окремими розділами (етапами, завданнями) теми як 

відповідального виконавця або спільно з науковим 

керівником, здійснення складних експериментів і 

спостережень; збір, обробка, аналіз та узагальнення 

науково-технічної інформації, передового вітчизняного 

і зарубіжного досвіду, результатів експериментів і 

спостережень; участь у складанні планів і методичних 

програм досліджень і розробок, практичних 

рекомендацій; складання звітів (розділів) з теми або її 

розділу, етапу, завданням; участь у впровадженні 

результатів досліджень і розробок з рекреалогії 

2483.2 

Професіонали 

із санаторно-

курортної 

справи 

Вивчення, аналіз та експертиза санітарно-курортної 

діяльності; надання консультації іншим фахівцям 

відповідної сфери діяльності; впровадження нових 

технологій; керівництво підлеглими працівниками, 

підпорядкування віщому керівництву 
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Таблиця А.2.3 

Розділ 3. Національного Класифікатора професій ДК 003:2010 «Фахівці» 

[136] 

Код 

КП 

Професійна 

назва 

роботи 

Обовʼязки 

3414 Екскурсовод 

Надання екскурсійних послуг в межах внутрішнього, 

масового, пізнавального, історико-культурного та 

оздоровчо-спортивного туризму; проведення екскурсій 

загально інформаційного напряму; складення відповідної 

звітності; підготовка індивідуальних текстів екскурсій; 

залучення туристів до здорового способу життя, 

раціонального використання вільного часу, проведення 

змістовного дозвілля, ознайомлення з памʼятками 

історико-культурної спадщини, природним середовищем, 

видатними місцями 

3414 

Інструктор 

оздоровчо-

спортивного 

туризму (за 

видами 

туризму) 

Організація оздоровчо-спортивної роботи; набір осіб в 

секцію (групу), проведення практичних занять; 

організація, проведення оздоровчо-спортивних заходів, 

удосконалення системи їх проведення; участь в 

організації заходів по розвитку матеріально-технічної 

бази; організація роботи секцій з оздоровчо-спортивного 

туризму; аналіз підсумків, участь у плануванні; 

пропаганда здорового способу життя, міцний контакт з 

установами охорони здоровʼя; вивчення, узагальнення і 

впровадження передового досвіду; проведення занять по 

забезпеченню техніки безпеки; розробка і організація 

туристичних походів (турів) для учасників з різним 

рівнем підготовленості; організація матеріально-

технічного забезпечення, спорядження, одягу, 

документації; передбачення способів звʼязку туристів з 

рятувальними службами, медичними установами; 

вживання необхідних заходів щодо обмеження 

виникнення аварійної ситуації та її ліквідації, надання 

першої допомоги. 

3414 

Організатор 

подорожей 

(екскурсій) 

Розробка маршрутів подорожей і екскурсій, проведення 

екскурсій; вирішення організаційних питань: визначення 

наявності, вартості і комфортності видів транспорту, 

резервування квитків та місць проживання в готелях; 

видача транспортних квитків, розміщення клієнтів, що 

здійснюють подорожі та екскурсії, організація їх 

харчування; оформлення необхідних документів 
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Продовження таблиці А.2.3 

Код 

КП 

Професійна 

назва 

роботи 

Обовʼязки 

3414 

Організатор 

туристичної 

і готельної 

діяльності 

Організатор туристичної діяльності. Участь у формуванні 

туристичної групи з урахуванням інтересів, туристичної 

кваліфікації, фізичної підготовленості, віку, психологічної 

сумісності учасників; організація всебічної підготовки 

учасників подорожі; розробка рекомендацій і вказівок; 

вивчення маршрутів, оцінка їх придатності для певної 

групи; підготовка документів і картографічних матеріалів; 

розробка маршруту, графіку подорожі; підбір 

спорядження, обладнання, продуктів харчування; 

складання кошторису витрат; інформування групи про 

особливості маршруту. 

Організатор готельної діяльності. Організація готельної 

діяльності; участь у плануванні діяльності; вирішенні 

стратегічних, організаційних завдань; створення найбільш 

комфортних умов перебування в готелі; розміщення і 

консультування споживачів, контроль за якістю надання 

послуг; управління емоційною атмосферою в колективі; 

організація і контроль роботи персоналу, дотримання 

чистоти і порядку на території готелю 

3414 

Фахівець з 

готельного 

обслуговува

ння 

Організація обслуговування споживачів послуг з 

максимальною ефективністю; участь у вирішенні 

стратегічних, організаційних завдань; створення найбільш 

комфортних умов перебування клієнтів у готелі; 

розміщення і консультування мешканців готелю, 

управління емоційною атмосферою в колективі; 

впровадження провідних інформаційних технологій; 

ведення статистики, внесення пропозицій щодо 

поліпшення сервісу 

3414 

Фахівець з 

розвитку 

сільського 

туризму 

Планування та організація діяльності в галузі сільського 

туризму; планування стандартів оснащення житла; 

оформлення садиби і літніх будиночків для різних 

цільових груп; маркетингова діяльність; поширення 

інформації щодо сільського туризму; організація екскурсій 

для туристів; організація дозвілля відпочиваючих в 

садибах; проектування маршрутів та екскурсій, розрахунок 

вартості 
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Продовження таблиці А.2.3 

Код 

КП 

Професійна 

назва 

роботи 

Обовʼязки 

3414 

Фахівець з 

туристично

го 

обслуговува

ння 

Планування і складання програми туристичних турів, 

маршрутів, розрахунок їх вартості; бронювання і продаж 

квитків, номерів в готелях; оформлення документації, 

візове забезпечення; проведення та аналіз маркетингових і 

рекламних кампаній; взаємодія з організаціями-

партнерами та укладення договорів; виконання 

адміністративних функцій (інструктаж гідів, водіїв) 

3474 

Організатор 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності 

Методичне забезпечення дозвіллєвих заходів, акцій, 

програм; підготовка і розробка сценаріїв, їх якісна 

реалізація; проведення маркетингових досліджень; 

розробка та реалізація програм дозвілля; організація 

спортивно-туристичної діяльності, розробка туристичних 

програм дозвілля і маршрутів; організація фізкультурно-

оздоровчих, видовищно-розважальних заходів; розробка 

індивідуальних і групових програм дозвілля; залучення 

різних соціальних груп населення до туристичних 

походів, свят, оздоровчих, культурно-пізнавальних 

заходів 
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Таблиця А.2.4 

Розділ 4. Національного Класифікатора професій ДК 003:2010  

«Технічні службовці» [136] 

Код кп 
Професійна 

назва роботи 
Обовʼязки 

4221 

Агент з 

організації 

туризму 

Контакти з туристичними агентствами; маркетинг 

ринку; проведення бесід з клієнтами; бронювання 

авіаквитків, номерів в готелі, оформлення 

страховки, необхідних документів 

4211 

Оператор 

автоматизованого 

розрахунку у 

готелі 

Здійснення розрахунків з особами, які проживають у 

готелі, за номер (місце) та надані послуги; 

збереження у картотеці рахунків, у разі виїзду осіб, 

які проживали в готелі, здійснення остаточного 

розрахунку; ведення обліку руху номерного фонду у 

готелі; здійснення операцій з отримання, зберігання 

грошей та передачі їх у бухгалтерію 

4222 Ресепшіоніст 

Отримання телефонних дзвінків, приймання 

відвідувачів в холі готелю; зʼясування потреб тих, 

що телефонують, відвідувачів, мешканців готелю; 

переправлення запитів належним працівникам; 

реєстрація часу, мети звернення, дані про прийняті 

дії (дані особи, назва відділу, куди переадресовано 

відвідувача); надання відповідей на питання 

відвідувачів в межах своєї компетенції; пояснення 

відвідувачам маршруту руху; організація ескорту; 

повідомлення відповідним підрозділам і 

працівникам про візит, його перенесення або 

скасування 
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Додаток А.3 

 
Робочий навчальний план студентів І курсу  

освітнього ступеня магістр спеціальності «Туризм», спеціалізації «Туризмознавство»  

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ [316]. 

9 семестр, 15 тижнів  

 №  

пункту 

навч. 

плану  

Навчальні дисципліни  

Загальний 

обсяг годин на 

весь період 

навчання  

Семестровий 

контроль 

 Навчальні години   

КП, 

КР  
Назва кафедри  

Всього  

в тому числі на   

лекції  лаборат.  
практ. 

семін.  
СРС  

1  
Охорона праці в галузі і цивільний 

захист  
90  Залік  90  15  15     60     

Технічної експлуатації 

авт-лів і автосервісу  

2  
Іноземна мова наукового 

спілкування  
180  Залік  90        30  60     

Іноземних мов і 

перекладу  

3  Сервісологія  90  Залік  90  15     15  60     Туризму  

4  
Психологія управління та 

конфліктологія  
90  Іспит  90  15     15  60     Філософії та педагогіки  

5  Інноваційні технології в туризмі  90  Іспит  90  15     15  60     Туризму 

6  
Міжнародний туризм та управління 

якістю  туристичних послуг  
180  Залік  180  30     30  120     Туризму 

7  Управління проектами в туризмі  90  Іспит  90  15     15  60  КР  Туризму 

8  Управління знаннями  90  Залік  90  15     15  60     Менеджменту 

9  Стратегічний маркетинг  90  Залік  90  15     15  66     Менеджменту 

  Разом:        900  135  15  150  606  1     
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 10 семестр, 15 тижнів  

 №  

пункту 

навч. 

плану  

Навчальні дисципліни  

Загальний обсяг 

годин на весь 

період навчання  

Семестровий 

контроль 

 Навчальні години   

КП, 

КР  
Назва кафедри  

Всього  

в тому числі на   

лекції  лаборат.  
практ. 

семін.  
СРС  

1  Міжнародне право  90  Залік  90  15     15  60     
Конституційного та 

адміністративного права  

2  
Методологія і організація наукових 

досліджень   
90  Залік  90  15     15  60     Туризму  

3  
Іноземна мова наукового 

спілкування  
180  Іспит  90        30  60     Іноземних мов і перекладу  

4  Туризмологія  135  Іспит  135  30     15  90     Туризму  

5  Стратегічний менеджмент  135  Залік  135  30     15  90     Менеджменту  

6   Управління розвитком туризму  180  Іспит  180  30     30  120  КП,  Туризму 

7  Курортна справа  90  Залік  90  15     15  60     Туризму 

8  
Інвестиційний та конвенційний 

туризм  
90  Залік  90  15     15  60     Туризму 

  Разом:        900  150  0  150  600  1     
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА [479]. 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО (за видами)» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 

у Донецькому національному університеті економіки та торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського [142] 

 

Обов’язкові дисципліни 

№  Назва дисципліни  Семестр  

Кількість 

кредитів  

ECTS  

Кількість 

годин  

всього/на 

тиждень  

Форма 

контролю  

1  Міжнародне право  1  5  150/3  екзамен  

2  Управління якістю туристичних послуг  1  5  150/4  екзамен  

3  Управління проектами в туризмі  1  5  150/4  

екзамен, 

курсова 

робота  

4  Екскурсологія  1  5  150/4  екзамен  

5  
Управління конкурентоспроможністю 

туристичного підприємства  
2  3  150/4  

екзамен, 

курсова 

робота  

6  Програмний туроперейтинг   2  5  150/4  екзамен  

7  Інноваційні технології в туризмі  2  5  150/3  екзамен  

8  Педагогічна практика  3  3  90/0  залік  

9  Наукова практика  3  3  90/0  залік  

10  Практика виробнича переддипломна  3  6  180/0  залік  

Дисципліни вільного вибору студента  

№  Назва дисципліни  Семестр  

Кількість 

кредитів  

ECTS  

Кількість 

годин  

всього/на 

тиждень  

Форма 

контролю  

1  2  3  4  5  6  

1  
Методологія туристичного супроводу  

1  5  150/3  залік  
Екскурсійна діяльність та туристичний супровід  

2  
Іноземна мова (професійного спрямування)  

2  6  180/4  екзамен  

Практика перекладу  

3  

Рекреаційні системи та технології в туризмі  

2  5  150/3  екзамен  
Соціальна відповідальність туристичних 

підприємств  

4  Тренінг з управління проектами в туризмі  2д  3  90  залік  

5  
Тренінг із управління конкурентоспроможністю 

в туризмі   
2д  3  90  залік  

6  Тренінг  2д  3  90  залік  
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.14010301 «ТУРИЗМОЗНАВСТВО (за видами)» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр в 

Запорізькому національному університеті 
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Додаток Б 

Додаток Б.1 

 

Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вищих навчальних закладах України 
Анкета для майбутніх фахівців з туризмознавства щодо аналізу стану професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

України. Необхідно висловити власну думку щодо питань і поставити позначку у 

відповідній графі. 
1. Чи володієте Ви знаннями щодо законодавства України про туризм: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

2. Чи володієте Ви знаннями щодо міжнародних договорів й угод з туризму: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

3. Чи володієте Ви знаннями щодо історичних, природних, культурних памʼяток України 

та країн світу: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

4. Чи володієте Ви знаннями з традицій, географії та клімату зарубіжних країн: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

5. Чи володієте Ви знаннями з систем класифікацій та схем роботи з готелями, 

санаторіями:  

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

6. Чи володієте Ви знаннями обʼєктів громадського харчування, розваг, оздоровчих та 

спортивних установ:  

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

7. Чи володієте Ви знаннями видів транспортних засобів та варіанти можливих 

транспортних сполучень з зарубіжними країнами: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

8. Чи володієте Ви знаннями щодо роботи консульських служб в Україні: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

9. Чи володієте Ви знаннями з валютного і митного контролю: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

10. Чи вмієте Ви працювати з туристичними електронними довідниками-каталогами й 

довідковою інформацією: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

11. Чи володієте Ви знаннями щодо конʼюнктури туристського ринку: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

12. Чи володієте Ви знаннями з основ маркетингу і реклами: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

13. Чи володієте Ви знаннями з оформлення путівок, ваучерів, страхових полюсів 

туристів: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

14. Чи володієте Ви знаннями щодо вартості турів та туристських послуг: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

15. Чи володієте Ви знаннями щодо складання кошторисів турів та екскурсій: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

16. Чи володієте Ви знаннями з встановлення ділових контактів й тактики проведення 

переговорів: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

17. Чи володієте Ви методами збору й обробки інформації із застосуванням сучасних 

технічних засобів звʼязку і компʼютерних технологій: 

 автоматизованих систем бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, купівля 

залізничних, автобусних й авіаквитків);  

 автоматизованих систем бронювання (пошук туру, підбір, оформлення, он-лайн бронювання, 
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збереження та відправка замовлення туроператору, відстеження стану замовлення);  

автоматизованих систем бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання номеру в готелі); 

спеціалізованих баз даних туристичних послуг;  статистичної обробки матеріалів туристичної 

діяльності;  користування пошуковими Інтернет-ресурсами. 

18. Чи володієте Ви уміннями розробляти й оновлювати інформаційний рекламний 

матеріал: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

19. Чи володієте Ви уміннями отримувати інформацію про місце розташування, клімат, 

історію країн світу: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

20. Чи володієте Ви уміннями з організації та планування подорожі (екскурсії): 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

21. Чи володієте Ви вміннями в цікавій та доступній формі надавати інформацію 

клієнтові: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

22. Чи володієте Ви навичками туристичної анімації: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

23. Чи володієте Ви уміннями з оформлення договорів і контрактів з реалізації турів: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

24. Чи володієте Ви уміннями з отримання, оформлення та подання необхідних 

документів для отримання віз туристів: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

25. Якими іноземними мовами (крім української та російської) Ви володієте вільно: 

 Англійська    Німецька  Французька  Італійська   Інші 

 

Таблиця Б.1.1 

Результати студентів щодо володіння знаннями  

з міжнародних договорів й угод з туризму (%) 

Відповіді Так Ні Частково 
Вагаюсь 

відповісти 

Запорізький національний університет 4,77 34,52 48,81 11,9 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 
28,13 12,5 49,98 9,39 

Національний університет фізичного 

виховання та спорту України 
21,21 3,03 65,15 10,61 

Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди 

9,09 40,91 31,82 18,18 

Класичний приватний університет 14,58 16,67 66,67 2,08 

Уманський педагогічний університет імені 

Павла Тичини 
12,4 16,81 62,83 7,96 

Загальний показник 15,03 20,74 54,21 10,02 
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Таблиця Б.1.2 

Результати відповідей студентів щодо володіння  

знаннями з основ маркетингу і реклами (%) 
Відповіді Так Ні Частково Вагаюсь відповісти 

Запорізький національний університет 19,28 18,08 57,82 4,82 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка 
22,2 24,67 42,19 10,94 

Національний університет фізичного виховання та 

спорту України 
31,63 42,99 22,39 2,99 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди 
39,13 30,43 30,43 0,01 

Класичний приватний університет 23,06 30 38,78 8,16 

Уманський педагогічний університет імені Павла 

Тичини 
27,28 31,81 39,09 1,82 

Загальний показник 27,10 29,67 38,45 4,79 

 

Таблиця Б.1.3 

Результати студентів щодо володіння методами збору й обробки інформації 

із застосуванням сучасних технічних засобів  

звʼязку і компʼютерних технологій (%) 
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Запорізький національний університет 27,04 9,43 13,21 8,18 3,77 38,37 

Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка 
24,24 14,14 21,21 7,07 7,07 26,26 

Національний університет фізичного виховання та 

спорту України 
17,48 18,19 18,18 6,99 6,99 32,17 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди 
17,14 8,57 14,29 8,57 8,57 42,86 

Класичний приватний університет 21,88 21,87 14,58 6,25 4,17 31,25 

Уманський педагогічний університет імені Павла 

Тичини 
19,84 15,48 18,25 5,95 7,94 32,54 

Загальний показник 21,27 14,61 16,62 7,17 6,42 33,91 
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Додаток Б.2 

Анкета для викладачів щодо дослідження стану професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах України. Необхідно висловити власну думку з питань і поставити позначку 
у відповідній графі.  

1. Чи здійснюєте Ви науково-дослідну роботу у напрямку туризмознавства зі студентами: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

2. Чи здійснюєте Ви науково-дослідну роботу у напряму туризмознавства для підвищення власної 

кваліфікації: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

3. Чи застосовуєте Ви у викладацькій діяльності електронні засоби навчального призначення (закреслити 

потрібне): 

 мультимедійні презентації;  електронну пошту;  спеціалізоване програмне забезпечення 

(компʼютерні програми);  програмне забезпечення для Інтернет-комунікацій;  електронні підручники;  

дистанційні курси; 

  електронні копії навчальних матеріалів (підручники, посібники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації);  системи автоматизованого самоконтролю і контролю рівня знань студентів. 

4. Чи розробляєте Ви самостійно електронні засоби навчального призначення (закреслити потрібне):  

 мультимедійні презентації;  спеціалізоване програмне забезпечення (компʼютерні програми);  

електронні підручники;  дистанційні курси;  електронні копії навчальних матеріалів (підручники, посібники, 

навчально-методичні посібники, методичні рекомендації);  системи автоматизованого самоконтролю і 

контролю рівня знань студентів. 

5. Чи спостерігаєте Ви за змінами, що відбуваються в законодавстві України з туризму: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

6. Чи маєте Ви постійний звʼязок з туристичними підприємствами, агентствами, готелями, установами, 

базами студентських практик з туризму: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

7. Чи задоволені Ви існуючою підготовкою майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах України: 

 Так   Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

8. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення система професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах України: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

9. Чи вважаєте Ви за необхідне отримання майбутніми фахівцями з туризмознавства уміння 

користуватися пошуковими системами: 

 Так    Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

10. Чи вважаєте Ви за потрібне оволодіння майбутніми фахівцями з туризмознавства в процесі 

навчання навичками з техніки бронювання та продажу туристського продукту: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

11. Чи вважаєте Ви за потрібне отримання майбутніми фахівцями з туризмознавства в процесі 

навчання уміння пошуку, підбору, он-лайн бронювання та купівлі залізничних, автобусних, авіаквитків: 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

12. Чи застосовуєте Ви в процесі викладання дисциплін підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства методи збору й обробки інформації із застосуванням сучасних технічних засобів звʼязку і 

компʼютерних технологій, з метою оволодіння студентами навичками й уміннями роботи з: 

 автоматизованими системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, купівля залізничних, 

автобусних й авіаквитків);  автоматизованими системами бронювання (пошук туру, підбір, оформлення, он-

лайн бронювання, збереження та відправка замовлення туроператору, відстеження стану замовлення);  

автоматизованими системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання номеру в готелі);  

 спеціалізованими базами даних туристичних послуг;  статистичною обробкою матеріалів туристичної 

діяльності;  користування пошуковими Інтернет-ресурсами. 

13. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має навчатися неперервно протягом 

життя:  

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 

14. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти вміннями з організації 

та планування подорожі (екскурсії): 

 Так   Ні   Частково   Вагаюсь відповісти 
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Таблиця Б.2.1 

Результати відповідей викладачів щодо необхідності оволодіння вміннями 

з організації та планування подорожі (екскурсії) майбутнім фахівцем з 

туризмознавства (%) 

Відповіді Так Ні Частково 
Вагаюсь 

відповісти 

Запорізький національний університет 92,86 0 7,14 0 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка 
94,44 0 0 5,56 

Національний університет фізичного виховання та 

спорту України 
100 0 0 0 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди 
94,2 0 15,8 0 

Класичний приватний університет 100 0 0 0 

Уманський педагогічний університет імені Павла 

Тичини 
96,5 0 3,5 0 

Загальний показник 96,33 0,00 4,41 0,93 

 

Таблиця Б.2.2 

Результати відповідей викладачів щодо застосування у викладацькій 

діяльності електронних засобів навчального призначення (%) 
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Запорізький національний 

університет 
8,7 28,26 6,51 10,87 8,70 0,00 26,09 10,87 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С.Макаренка 

28,57 21,43 5,36 5,36 16,07 3,57 8,93 10,71 

Національний університет 

фізичного виховання та 

спорту України 

15,79 26,32 13,16 2,63 2,63 15,79 18,42 5,26 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди 

20,25 27,3 7,25 6,12 7,11 2,1 24,56 5,31 

Класичний приватний 

університет 
14,62 20,77 4,62 4,61 14,62 11,54 20,77 8,46 

Уманський педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини 

32,0 24,3 5,32 3,27 5,1 7,2 18,7 4,11 

Загальний показник 19,99 24,73 7,04 5,48 9,04 6,70 19,58 7,45 
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Таблиця Б.2.3 

Результати відповідей викладачів щодо застосування в процесі 

викладання дисциплін підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

методів збору й обробки інформації із застосуванням сучасних технічних 

засобів звʼязку і компʼютерних технологій з метою оволодіння студентами 

навичками й уміннями роботи з ними (%) 
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Запорізький національний 

університет 
7,41 7,41 3,7 22,22 18,52 40,74 

Сумський державний 

педагогічний університет 

імені А.С. Макаренка 

21,15 17,31 13,46 17,31 11,54 19,23 

Національний університет 

фізичного виховання та 

спорту України 

4,0 12,0 4,0 16,0 24,0 40,0 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди 

16,32 7,11 14,0 22,3 18,6 21,67 

Класичний приватний 

університет 
8,47 6,78 6,78 20,34 18,64 38,99 

Уманський педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини 

14,3 13,3 8,9 20,1 18,7 24,7 

Загальний показник 11,94 10,65 8,47 19,71 18,33 30,89 
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Додаток Б.3 

 
Анкети для експертів (керівників туристичних підприємств, підрозділів, відділів) 

щодо дослідження стану професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

у вищих навчальних закладах України. Необхідно висловити власну думку щодо 

питань і поставити позначку у відповідній графі. 

1. Чи задоволені Ви існуючою підготовкою майбутніх фахівців з туризмознавства у 

вищих навчальних закладах України: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

2. Чи потребує, на Вашу думку, вдосконалення система професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

3. Чи вважаєте Ви достатнім рівень теоретичних та практичних навичок для успішного 

виконання діяльності фахівців з туризмознавства у Вашому підприємстві: 

 Так    Ні   Частково         Вагаюсь відповісти 

4. Чи вважаєте Ви за необхідне в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах застосування інформаційних технологій: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

5. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має навчатися неперервно 

протягом життя:  

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

6. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями 

щодо законодавства України про туризм: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

7. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з 

історичних, природних, культурних памʼяток України та країн світу: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

8. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з 

традицій, географії та клімату зарубіжних країн: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

9. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з 

систем класифікацій та схем роботи з готелями, санаторіями:  

 Так              Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

10. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями 

видів транспортних засобів та варіанти можливих транспортних сполучень з зарубіжними 

країнами: 

 Так             Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

11. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти уміннями 

працювати з туристичними електронними довідниками-каталогами й довідковою 

інформацією: 

 Так            Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

12. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями 

щодо конʼюнктури туристського ринку: 

 Так           Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

13. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти знаннями з 

основ маркетингу і реклами: 

 Так          Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

14. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти методами 

збору й обробки інформації із застосуванням сучасних технічних засобів звʼязку і 

компʼютерних технологій:  
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 автоматизованих систем бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання, купівля 

залізничних, автобусних й авіаквитків);  автоматизованих систем бронювання (пошук туру, 

підбір, оформлення, он-лайн бронювання,  збереження та відправка замовлення 

туроператору, відстеження стану замовлення);  

 автоматизованих систем бронювання (пошук, підбір, он-лайн бронювання номеру в 

готелі); спеціалізованих баз даних туристичних послуг;  

 статистичної обробки матеріалів туристичної діяльності;  користування пошуковими 

Інтернет-ресурсами. 

15. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти вміннями з 

організації та планування подорожі (екскурсії): 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

16. Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризмознавства має володіти вміннями 

надавати інформацію клієнтові в цікавій та доступній формі: 

 Так   Ні    Частково    Вагаюсь відповісти 

 

 

Таблиця Б.3.1 

Результати опитування експертів (керівників туристичних підприємств, 

підрозділів, відділів) щодо необхідності в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах 

застосування інформаційних технологій (%) 

 

Відповіді Так Ні Частково 
Вагаюсь 

відповісти 

Туроператор «Веста Тревел» 100 0,00 0,00 0,00 

Готель «Театральний» (ТОВ 

«Таврійська інвестиційна група») 
57,89 5,26 31,58 5,27 

ТОВ «Інвестоптим» готель Four 

Points by Sheraton (Khortitsa Palace 

Hotel) 

94,44 0,00 5,56 0,00 

Туристичне агентство «ТА 

Магеллан» 
100 0,00 0,00 0,00 

Загальний показник 88,08 1,32 9,29 1,32 
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Таблиця Б.3.1 

Результати опитування експертів (керівників туристичних підприємств, 

підрозділів, відділів) щодо необхідності майбутньому фахівцеві з 

туризмознавства володіння методами збору й обробки інформації із 

застосуванням сучасних технічних засобів звʼязку і компʼютерних 

технологій (%) 

Відповіді 

автоматизова

них систем 

бронювання 

(пошук, 

підбір, он-

лайн 

бронювання, 

купівля 

залізничних, 

автобусних й 

авіаквитків) 

автоматизованих 

систем бронювання 

(пошук туру, підбір, 

оформлення, он-

лайн бронювання, 

збереження та 

відправка 

замовлення 

туроператору, 

відстеження стану 

замовлення) 

автоматизов

аних систем 

бронювання 

(пошук, 

підбір, он-

лайн 

бронювання 

номеру в 

готелі) 

спеціалізован

их баз даних 

туристичних 

послуг 

статистичн

ої обробки 

матеріалів 

туристично

ї діяльності 

користуван

ня 

пошуковим

и Інтернет-

ресурсами 

Туроператор 

«Веста 

Тревел» 
46,00 38,00 7,40 2,60 3,00 3,00 

Готель 

«Театральний

» (ТОВ 

«Таврійська 

інвестиційна 

група») 

45,00 15,00 25,00 5,00 5,00 5,00 

ТОВ 

«Інвестоптим

» готель Four 

Points by 

Sheraton 

(Khortitsa 

Palace Hotel) 

39,39 12,12 9,09 9,09 15,16 15,15 

Туристичне 

агентство 

«ТА Магелла

н» 

38,00 36,00 10,10 5,9 5,00 5,00 

Загальний 

показник 
42,10 25,28 12,90 5,65 7,04 7,04 
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Додаток Б.4 

 

Опитувальник 

для роботодавців (керівників туристичних підприємств, підрозділів, відділів; 

фахівців, які працюють у галузі туризму) щодо зʼясування необхідних 

професійних й особистих якостей, що забезпечують ефективність виконання 

майбутніми фахівцями з туризмознавства завдань у професійній діяльності. 

Необхідно поставити позначку у відповідній графі. 
 

№ Якості 
Цілком 

необхідні 
Важливі Бажані 

Професійні  

1.  Володіння способами спільної діяльності в групі    

2.  Володіння сучасними методами управління    

3.  Готовність використовувати нові ідеї та інновації для 

досягнення мети 

   

4.  Здатність працювати в міжнародному середовищі    

5.  Знання однієї або декількох іноземних мов    

6.  Компʼютерна освіченість    

7.  Мотивація до саморозвитку й підвищення кваліфікації    

8.  Навички командної роботи    

9.  Навички управління інформацією (аналіз, формалізація, 

порівняння, узагальнення, синтез) 

   

10.  Працездатність    

11.  Професійна спрямованість    

12.  Уміння здійснювати презентаційну роботу    

13.  Уміння знаходити компроміси    

14.  Уміння орієнтуватися в інформаційних потоках    

15.  Уміння працювати з інформаційно-комунікаційними 

технологіями 

   

16.  Уміння працювати з клієнтами та діловими партнерами    

17.  Уміння розробляти, просувати та реалізовувати 

туристичний продукт 

   

Особисті 

1.  Активність    

2.  Високі моральні якості    

3.  Відповідальність і надійність    

4.  Комунікабельність    

5.  Наполегливість    

6.  Організованість    

7.  Полікультурність    

8.  Прагнення до самовдосконалення    

9.  Самостійність    

10.  Старанність    

11.  Творчість    

12.  Уміння відстоювати свої позиції і переконання    
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Додаток В 

Додаток В.1 

 

Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх фахівців 

туристичного напряму в закладах вищої освіти 

 

Країни світу, в яких використовується Міжнародна стандартна 

класифікація професій (International Standard Classification of Occupations 

2008 (ISCO-08) 

 

 

 

Рис. В.1.1 Картографічне відображення країн, в яких застосовується 

Міжнародна стандартна класифікація професій [560]. 
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Додаток В.2 

Таблиця В.2.1 

Взаємодія основних груп, підгруп і кваліфікаційних рівнів МСКО-08 [560] 

Основні 

групи 

Рівень 

кваліфікац

ії 

Підгрупи основних груп 

1. Керівники, 

менеджери 
3+4 

11 Генеральні директори, вищі керівні кадри та члени 

виконавчих та законодавчих органів: 

111 Члени законодавчих органів та вищі керівники державної 

адміністрації 

112 Генеральні директори підприємств 

12 Керівники адміністративних та комерційних підрозділів: 

121 Керівники адміністративних підрозділів 

122 Керівники та керівні працівники підрозділів продажу, 

збуту та розвитку 

13 Керівники та керівні працівники управління, виробництва 

та спеціалізованих служб: 

131 Керівники та керівні працівники в сільському, лісовому та 

рибному господарстві 

132 Керівники та керівні працівники в мануфактурній 

промисловості, на шахтах, в будівельній промисловості та в 

сфері розподілу 

133 Керівники та керівні працівники в галузі технологій 

інформації та комунікації 

134 Керівні працівники в галузі спеціалізованих послуг 

14 Керівники та керівні працівники готелів, ресторанів, 

закладів торгівлі та інших послуг: 

141 Керівники та управляючі готелів та ресторанів 

142 Керівники та управляючі закладів оптової та роздрібної 

торгівлі 

143 Інші керівники та управляючі 

2. 

Професіонали 
4 

21 Спеціалісти в галузі технічних наук 

22 Спеціалісти в галузі охорони здоров’я 

23 Спеціалісти в галузі освіти: 

231 Викладачі університетів та закладів вищої освіти 

232 Викладачі закладів технічної та професіональної освіти 

233 Викладачі закладів середньої освіти 

234 Вчителі закладів початкової освіти та вихователі 

дошкільних закладів 

235 Інші спеціалісти закладів освіти 

24 Спеціалісти в галузі управління підприємствами 

25 Спеціалісти в галузі інформаційних технологій та 

комунікацій 

26 Спеціалісти в галузі права, соціальних наук та культури 
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Продовження таблиці В.2.1 

Основні групи 
Рівень 

кваліфікації 
Підгрупи основних груп 

3. Техніки та 
помічники 

професіоналів 
3 

31 Проміжні професії в галузі технічних наук 
32 Проміжні професії в галузі охорони здоровʼя 
33 Проміжні професії в галузі фінансів та адміністрування 
34 Проміжні професії в галузі юридичних послуг, 
соціальних послуг та подібні 
35 Технічні працівники в галузі інформації та комунікації 

4. Технічні 
службовці 

2 

41 Офісні працівники 
42 Працівники рецепції, банківські працівники та подібні 
43 Працівники служб обліку та постачання 
44 Інші службовці адміністративного типу 

5. Працівники 
сфери торгівлі 

та послуг 
2 

51 Персонал, що надає прямі послуги приватним особам 
52 Комерсанти та продавці 
53 Персонал по догляду 
54 Персонал служб захисту та безпеки 

6. 
Кваліфіковані 

робітники 
сільськогоспода
рської, лісової 

та рибної галузі 

2 

61 Працівники та кваліфіковані комерційні робітники 
сільського господарства 
62 Кваліфіковані комерційні професії лісового 
господарства, рибного господарства та мисливства 
63 Працівники сільського господарства, рибалки, мисливці 
та збирачі харчової продукції 

7. 
Кваліфіковані 

працівники 
промисловості 
та ремісництва 

2 

71 Кваліфіковані професії будівельної промисловості та 
подібні, крім електриків 
72 Кваліфіковані професії металургії, машинобудування та 
подібні 
73 Кваліфіковані професії ремісництва та поліграфії 
74 Професії в галузі електрики та електротехніки 
75 Професії в галузі харчування, обробки деревини, одягу та 
інші кваліфіковані професії промисловості та ремісництва 

8. Оператори 
устаткування та 

машин, 
монтажники 

2 

81 Оператори стаціонарних установок та машин 
82 Робітники складання 
83 Оператори важких підйомних та маневрувальних машин 
та механізмів 

9. Елементарні 
професії 

1 

91 Помічники по господарству 
92 Некваліфіковані робітники сільського господарства, 
лісового господарства та рибного господарства 
93 Некваліфіковані робітники шахт, будівельної 
промисловості, суспільних робіт, мануфактурної 
промисловості та транспорту 
94 Помічники по приготуванню їжі 
95 Пересувні торговці та інші дрібні вуличні працівники та 
подібні їм 
96 Сміттярі та інші некваліфіковані робітники 

0. Військові 
професії 

1+2+4 

01 Офіцери збройних сил 
02 Молодші офіцери збройних сил 
03 Інші члени збройних сил 
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Таблиця В.2.2 

Рівні освіти за МСКО-11 і МСКО-97 [561] 

Рівень МСКО-11 Рівень МСКО-97 Характеристика 

0 

Раннє 

дитинство. 

Освіта (01 

Раннє 

дитинство 

розвитку 

освіти) 

Немає 

Освіта призначена для підтримки раннього розвитку 

в рамках підготовки до участі в школі і суспільстві. 

Програми, призначені для дітей віком до 3 р. 

0 

Раннє 

дитинство. 

Освіта (02 

Дошкільна 

освіта) 

Рівень 0. Дошкільна освіта 

Освіта призначена для підтримки раннього розвитку 

в рамках підготовки до участі в школі і суспільстві. 

Програми, призначені для дітей від 3 р. до початку 

початкової освіти. 

1 
Початкова 

освіта 

Рівень 1. Початкова освіта або 

перший етап базової освіти 

Програми призначені для надання студентам 

фундаментальних навичок з читання, письма, 

математики, створення міцної основи для навчання. 

2 
Неповна 

середня освіта 

Рівень 2. Неповна середня освіта 

або другий етап базової освіти 

Перший етап середньої освіти, заснований на 

початковій освіті, зазвичай, з більшою предметною 

орієнтацією навчального плану. 

3 Середня освіта Рівень 3. Середня освіта 

Другий/заключний етап середньої освіти, підготовка 

до вищої освіти та/або надання навичок відносно 

зайнятості. Зазвичай, зі збільшеною кількістю 

предметних варіантів і потоків. 

4 

Післясередня 

нетретинна 

освіта 

Рівень 4. Післясередня нетретинна 

освіта 

Програми, що забезпечують досвід навчання, 

ґрунтуються на середній освіті, підготовлюють до 

виходу на ринок праці і/або до вищої освіти. Зміст 

ширше змісту середньої, але не такий складний, як у 

вищій освіті. 

5 
Короткий цикл 

вищої освіти 

Рівень 5B. Перший етап вищої 

освіти: зазвичай, коротший, має 

більш практично/технічно/ 

професійно спрямовані програми, 

що призводять до професійної 

кваліфікації. 

Короткі перші програми вищої освіти, як правило, 

практично на основі професійної специфіки і 

підготовки до виходу на ринок праці. Ці програми 

також забезпечують шлях до інших програм вищої 

освіти. 

6 
Бакалаврат і 

його еквівалент 

Рівень 5A. Перший етап вищої 

освіти: програми в основному 

теоретичного спрямування, 

призначені для забезпечення 

кваліфікації з метою отримання 

доступу у більш передових 

науково-дослідних програмах і 

професіях з високими вимогами до 

рівня кваліфікації. 

Програми, призначені для забезпечення проміжних 

академічних і/або професійних знань, навичок і 

компетенцій, що призводять до першого ступеня 

третинної або еквівалентної кваліфікації. 

7 
Магістратура та 

її еквівалент 

Рівень 5A. Перший етап вищої 

освіти: програми в основному 

теоретичного спрямування, 

призначені для забезпечення 

кваліфікації з метою отримання 

доступу в більш передових 

науково-дослідних програмах і 

професіях з високими вимогами до 

рівня кваліфікації. 

Програми, призначені для надання передових 

академічних і/або професійних знань, навичок і 

компетенцій, що призводять до другого ступеня 

третинної або еквівалентної кваліфікації. 

8 
Докторантура 

та її еквівалент 

Рівень 6. Другий етап вищої освіти 

(що призводить до просунутої 

наукової кваліфікації). 

Програми, призначені в першу чергу для отримання 

просунутої наукової кваліфікації, зазвичай, 

вимагається подання тез дисертації, дисертації або 

рівнозначної письмової роботи, яка заслуговує на 

публікації, є результатом самостійного дослідження і 

значним внеском у розширення знань з відповідної 

галузі вивчення. 
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Додаток В.3 

Навчальні програми підготовки в Центрі гостинності й туризму 

Джонатана М. Тиша (Jonathan M. Tisch Center for Hospitality and Tourism) 

 

Рис. В.3.1 Скриншот навчальних курсів у Центрі гостинності й туризму 

Джонатана М. Тиша [568]. 

http://www.scps.nyu.edu/academics/departments/tisch.html
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Рис. В.3.2 Скриншот навчального плану підготовки бакалавра з 

управління готелем та туризмом навчальним курсом «Ліберальне мистецтво» 

(«Liberal Art Core») в Центрі гостинності й туризму Джонатана М. Тиша [568]. 
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Рис. В.3.3 Скриншот навчального плану підготовки бакалавра з 

управління готелем та туризмом за навчальним курсом «Ліберальне мистецтво» 

(«Liberal Art Core») в Центрі гостинності й туризму Джонатана М. Тиша [568]. 
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Рис. В.3.4 Скриншот навчального плану магістерської програми 

управління туризмом в Центрі гостинності й туризму Джонатана М. Тиша 

(Jonathan M. Tisch Center for Hospitality and Tourism) [568]. 
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Рис. В.3.5 Скриншот навчального плану програми підготовки магістра з 

гостинності в Центрі гостинності й туризму Джонатана М. Тиша [568]. 
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Рис. В.3.6 Скриншот навчального плану програми підготовки магістра з 

гостинності в Центрі гостинності й туризму Джонатана М. Тиша [568]. 
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Рис. В.3.7 Скриншот навчального плану програми підготовки магістра з 

гостинності в Центрі гостинності й туризму Джонатана М. Тиша [568]. 
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Додаток Д 

Додаток Д.1 

Таблиця Д.1.1 

Участь фахівців туристичної галузі у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства в 

Запорізькому національному університеті 
 

Освітній рівень ПІБ Місце роботи Посада Форми участі 

«Бакалавр з туризму», 

«Організація 

туристичного 

обслуговування», 

«Організація готельного 

обслуговування» 

О.М. Карімова 

ТОВ 

туристична агенція 

«Магеллан» 

Директор 

Участь в організації проведення Дня Європи (щороку, 

2009-2016 рр.) 

Участь у проведенні ділових ігор: «Формування ціни 

на туристичний продукт», «Просування туристичного 

продукту», «Туристична віза» з методами моделювання 

Участь в організації та проведенні виставки «Туризм» 

за підтримки Запорізького обласного управління 

культури і туризму й експоцентру «Козак-Палац» 

Участь в розробці, консультуванні «Практикуму з 

основ маркетингу» 

Сумісна робота із створення сторінки у соціальній 

мережі Facebook ТА «Магеллан»; збору, аналізу та 

оновлення інформації 

Участь у проведенні лекції та семінару на тему: 

«Особливості туристичної послуги» 

Участь у проведенні практичних занять: «Бронювання 

туру», «Туристична документація» 

О.І. Острянська ПП 

Туристична фірма 

«Афіна» 

Директор 
Участь у розробці програм практик; організації і 

проведенні круглого столу: «Карʼєра в туризмі» 

В.О. Масненко Менеджер 
Участь в організації і проведенні круглого столу: 

«Особливості регіонального розвитку туризму» 
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Продовження таблиці Д.1.1 

Освітній рівень ПІБ Місце роботи Посада Форми участі 

Бакалавр з туризму», 

«Організація туристичного 

обслуговування», 

«Організація готельного 

обслуговування»; 

«Спеціаліст з туризму», 

«Магістр з туризмознавства, 

туризмознавець, 

екскурсознавець», 

«Туризмознавство (за 

видами)» 

М.А. Остапенко 

Національний 

заповідник 

«Хортиця» 

Генеральни

й директор 

В рамках регіонального форуму «Наука. Влада. Бізнес» 

участь у засіданні круглого столу: «Розвиток науково-

інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах» 

Н.В. Дукова 
ТОВ «Туристична 

фірма «САМ» 
Директор 

В рамках регіонального форуму «Наука. Влада. Бізнес» 

презентація воркшопу: «Професійно-кваліфікаційні вимоги 

до сучасного молодого фахівця» (сучасні вимоги до 

менеджерів з туризму та особливості обраної ними професії) 

С.Д. Долина Готель 

«Театральний» (ТОВ 

«Таврійська 

інвестиційна група») 

Директор 

Сприяння організації сумісних заходів щодо визначення 

ключових компетенцій майбутніх фахівців 

з туризмознавства 

М.О.Головань 

Керівник 

відділу 

продажів 

О.В. Щербаков ПП «Веста Тревел» Директор 

Г.Ю. Удовіченко 
ТОВ «Інвестоптим» 

готель Four Points by 

Sheraton 

Фахівець  

по роботі 

з персонало

м готелю 

О.М. Карімова 
ТОВ туристична 

агенція «Магеллан» 

Директор 

 

Розробка програм практик. Проведення «майстер-класів» з 

туристичних проектів 

Сумісна робота із вдосконалення дизайну і структури сайту, 

збір, оновлення інформації 

Анна Дієр 

Парк Інн бай 

Редіссон Саутенд-он-

сі 

Ресепшн 

Супервайзер  

Участь у проведенні онлайн-та відео- тренінгів: «Розвиток 

готельної справи у світі», «Технологія готельної справи» та 

ін. 

В.Д. Біляченко 

ТОВ «Агентство 

Подорожей 

«Інтурист» 

Генеральни

й директор 

Участь в організації та проведенні круглого столу: 

«Особливості професії менеджера по туризму» 
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Додаток Д. 2 

 

 

 

Рис. Д.2.1 Скриншот сторінки офіційного сайту ТОВ туристична агенція 

«Магеллан» 

 

Рис. Д.2.2 Скриншот сторінки в соціальній мережі Fasebook ТОВ 

туристична агенція «Магеллан» 
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Рис. Д.2.3 Скриншот інтерфейсу платформи дистанційного навчання ЗНУ 

 

 

 

 

Рис. Д.2.4 Зміст курсу «Управління якістю туристичних послуг», 

розміщеного на платформі дистанційного навчання ЗНУ 
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Рис. Д.2.5 Скриншот лекції з курсу «Управління якістю туристичних послуг», 

розміщеного на платформі дистанційного навчання ЗНУ 

 

 

 

 

Рис. Д.2.6 Скриншот інтерфейсу віртуального середовища Moodle. 

Сторінка дистанційного курсу «Основи маркетингу»  
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Рис. Д.2.7 Скриншот інтерфейсу сторінки кафедри туризму у соціальній 

мережі Facebook 

 

 

 

 

Рис. Д.2.8 Скриншот презентації туристичного екотуру «Дивовижні 

Карпати» (О. Оніщенко) 
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Рис. Д.2.9 Скриншот презентації екскурсійного маршруту «Болгари − 

цікавий та яскравий етнос» (А. Федосова) 

 

 

 

 

Рис. Д.2.10 Скриншот презентації освітньо-туристичного проекту «Hotel 

experience tour» (О. Пшенична) 
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Додаток Д.3 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

І-го Регіонального форуму 

«Наука. Влада. Бізнес» 

 

08 червня 2016 року        м. Запоріжжя 

 

Ми, учасники І-го Регіонального форуму «Наука. Влада. Бізнес» – представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-спільноти, науковців і 

студентів вищих навчальних закладів міста Запоріжжя, підтверджуємо необхідність 

подальшої консолідації наших спільних зусиль задля забезпечення ефективного розвитку 

інноваційного, технологічного, економічного і кадрового потенціалу Запорізької області. 

Проголошений Президентом України курс на децентралізацію державної влади і 

реформування місцевого самоврядування, відповідно до європейських стандартів, 

передбачає якнайширше залучення громадськості, в першу чергу, науковців, студентів, 

представників малого і середнього бізнесу до вирішення регіональних проблем, а отже, 

потребує розробки прозорого та дієвого механізму взаємодії між усіма учасниками 

інноваційного процесу. 

Учасники Форуму констатують, що наразі в Запорізькій області ще не сформоване 

дієве інноваційне середовище; спостерігається низька поінформованість громадськості про 

наукові досягнення і розробки; не розкритий інноваційний потенціал студентства; бракує 

інформації про існуючі науково-технологічні проблеми на виробництві; спостерігається 

слабка взаємодія в ланцюжку наука-інвестор-бізнес тощо. 

Враховуючи наявність зазначених проблем, учасники Форуму вбачають перспективи 

подальшого інноваційного розвитку запорізького регіону за умов: 

• встановлення взаємовигідних ділових контактів між регіональними органами 

державної влади та місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими 

установами, промисловими підприємствами й організаціями; 

• подальшої розбудови інноваційної інфраструктури Запорізької області, 

зокрема шляхом упровадження Програми розвитку Відкритої регіональної платформи 

науково-виробничого партнерства «ІНКУБ»; призначення відповідальних за її реалізацію на 

рівні установ-партнерів; забезпечення ефективного наповнення платформи актуальними 

запитами і пропозиціями від представників науки, влади та бізнесу; 

• поєднання зусиль вищих навчальних закладів регіону, їх наукового потенціалу 

та  матеріально-технічної бази задля розробки і реалізації спільних інноваційних проектів; 

• розвитку проектної культури в регіоні: організації курсів, тренінгів, семінарів з 

інноваційно-проектної діяльності; 

• залучення інвесторів до фінансування інноваційних проектів; 

• запровадження щорічного проведення регіонального форуму «Наука. Влада. 

Бізнес» із запрошенням українських і зарубіжних бізнесменів та науковців; 

• формування конкретних пропозицій щодо шляхів подальшої розбудови 

інноваційної інфраструктури запорізького регіону й розвитку науково-інноваційної 

діяльності у вищих навчальних закладах та направлення їх до центральних і регіональних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Учасники Форуму декларують свою готовність до активної та системної співпраці в 

напрямку подальшого розвитку інноваційного потенціалу Запорізької області. 

 

Оргкомітет І Регіонального форуму 
«Наука. Влада. Бізнес» 
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Додаток Д.4 
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Додаток Д.5 

Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах  
 

Основні положення робочої програми «Основи маркетингу», затвердженої на засіданні 

кафедри туризму Запорізького національного університету  
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Мета – забезпечити глибоку теоретичну і практичну підготовку майбутніх фахівців 

галузі туризму до роботи у сфері туристичної індустрії, формуючи у студентів готовність 

використання технології маркетингу у готельному, курортному та туристичному сервісі. 

Завдання: формування знань студентів з основних положень теорії маркетингу, 

оволодіння майбутніми фахівцями галузі туризму основними прийомами і методами 

функціонального маркетингу, навчання студентів методам збору та аналізу маркетингової 

інформації, підготовка до роботи в умовах дійсного маркетингу. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент має  

знати: 

• особливості та інструменти стратегічного й оперативного маркетингу; 

• маркетингову складову усіх стадій створення та просування товару від початку до 

реалізації попиту на нього; 

• інструменти товарного маркетингу, асортиментної та марочної політики; 

• принципи маркетингового ціноутворення; 

• технологію збуту товарів; 
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• методи формування каналів товаропросування; 

• засоби просування товарів та інші інструменти впливу на поведінку споживачів; 

• методологію маркетингових досліджень. 

вміти: 

• організовувати та здійснювати маркетингові дослідження туристичних ринків;  

• аналізувати та здійснювати сегментування туристичного ринку та вибір цільових 

сегментів;  

• розроблювати комплекс маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної 

політик в туризмі;  

• здійснювати стратегічне планування, впровадження та контроль програм 

маркетингу в туризмі; 

• орієнтуватися на ринку маркетингової інформації. 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Поняття та організація маркетингу. 

Тема 1. Поняття та організація маркетингу. 

Тема 2. Маркетингове середовище фірми. 

Тема 3. Попит як об’єкт маркетингу. 

Змістовий модуль ІІ. Стратегічний маркетинг. 

Тема 1. Стратегічний маркетинг. 

Тема 2. Товарний маркетинг. Ціновий маркетинг. 

Тема 3. Збутовий маркетинг. 

Тема 4. Маркетингові комунікації. Маркетингові дослідження. 

Змістовий модуль ІІІ. Інноваційний маркетинг в туризмі. 

Тема 1. Інноваційна діяльність в туризмі. Впровадження передових IT-технологій. 

Тема 2. Створення нового туристичного продукту з використанням сучасних 

технологій та методів проектування. Освоєння нових ринків збуту туристичного продукту. 

Тема 3. Впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с/п лаб інд с.р. л с/п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Поняття та організація маркетингу 

Тема 1. Поняття 

та організація 

маркетингу. 

4 2 2  3 8  2 2   10 

Тема 2. 

Маркетингове 

середовище 

фірми. 

4 1 2  3 8      10 

Тема 3. Попит як 

об’єкт 

маркетингу. 

4 2 2  4 8  2 2   12 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

12 6 6  10 24  4 4   32 

Змістовий модуль 2.Стратегічний маркетинг 

Тема 1. 

Стратегічний 

маркетинг. 

4 2 2  2 8  2 2   8 

Тема 2. Товарний 4 1 2  2 8      8 
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маркетинг. 

Ціновий 

маркетинг. 

Тема 3. Збутовий 

маркетинг. 

4 2 2  2 6  2 2   8 

Тема 4. 

Маркетингові 

комунікації. 

Маркетингові 

дослідження. 

4 2 2  4 7      9 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

16 8 8  10 25  4 4   33 

Змістовий модуль 3. Інноваційний маркетинг в туризмі 

Тема 1. 

Інноваційна 

діяльність в 

туризмі. 

Впровадження 

передових IT-

технологій. 

2 1 1          

Тема 2. Створення 

нового 

туристичного 

продукту з 

використанням 

сучасних 

технологій та 

методів 

проектування. 

Освоєння нових 

ринків збуту 

туристичного 

продукту. 

2 1 1          

Тема 3. 

Впровадження 

сучасних форм 

організаційно-

управлінської 

діяльності. 

1  2          

Разом за 

змістовим 

модулем 3. 

6 2 4     2 4    

Усього годин  28 14 14  20 53  8 8   65 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 28 14 14  20 53  8 8   65 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денне заочне 

1 Поняття та організація маркетингу. 2 2 

2 Маркетингове середовище фірми. 1  
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3. Попит як об’єкт маркетингу. 2 2 

4 Стратегічний маркетинг. 2 2 

5 Товарний маркетинг. Ціновий маркетинг. 1  

6 Збутовий маркетинг. 2 2 

7 Маркетингові комунікації. Маркетингові дослідження. 2  

8 Інноваційна діяльність в туризмі. Впровадження передових IT-

технологій. 

1  

9 Створення нового туристичного продукту з використанням 

сучасних технологій та методів проектування. Освоєння нових 

ринків збуту туристичного продукту. 

1  

 Разом 14 8 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денне заочне 

1 Поняття та організація маркетингу. 2 2 

2 Маркетингове середовище фірми. 2  

3. Попит як об’єкт маркетингу. 2 2 

4 Стратегічний маркетинг. 2 2 

5 Товарний маркетинг. Ціновий маркетинг. 2  

6 Збутовий маркетинг. 2 2 

7 Маркетингові комунікації. Маркетингові дослідження. 2  

 Інноваційна діяльність в туризмі. Впровадження передових IT-

технологій. 

1  

 Створення нового туристичного продукту з використанням 

сучасних технологій та методів проектування. Освоєння нових 

ринків збуту туристичного продукту. 

1  

  2  

 Разом 14 8 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денне заочне 

1 Поняття та організація маркетингу. 8 10 

2 Маркетингове середовище фірми. 8 10 

3 Попит як об’єкт маркетингу. 8 12 

4 Стратегічний маркетинг. 8 8 

5 Товарний маркетинг. Ціновий маркетинг. 8 8 

6 Збутовий маркетинг. 6 8 

7 Маркетингові комунікації. Маркетингові дослідження. 7 9 

 Разом 53 65 

Індивідуальні завдання 

Передбачає виконання науково-дослідного завдання: 

1. Розробити систему заходів щодо просування туристичної фірми на ринок 

туристичних послуг: 

1) розробити етапи участі туристичної фірми в роботі виставки чи ярмарку із 

запропонуванням напрямів просування туристичних продуктів; 

2) розробити текст реклами для туристичної фірми; 

3) скласти програму реалізації маркетингових заходів туристичної фірми в мережі 

Інтернет. 

Методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни використовуються такі методи навчання:  
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• пояснювально-ілюстративний: студентам надається матеріал (факти, оцінки, 

висновки) з методичної літератури у «готовому» вигляді (дана дисципліна представлена у 

дистанційному виді (матеріали викладені на офіційному сайті ЗНУ (платформа ЗНУ, система 

Moodle); 

• репродуктивний: студенти виконують завдання за певним зразком згідно 

інструкцій викладача (тестові завдання, що представлені у дистанційному виді); 

• дослідний: студенти самостійно вивчають літературу, джерела, статистичні 

дані і виконують завдання пошукового характеру (аналіз діяльності туристичних операторів 

світу (за вибором), аналіз діяльності туристичних агенцій м. Запоріжжя (за вибором), 

визначення концепції маркетингу, на яких базується діяльність досліджуваних підприємств.  

Методи контролю 

Поточний контроль: тестові завдання, усне опитування, перевірка індивідуальних 

завдань.  

Модульний контроль: усне опитування, підсумковий контроль, перевірка 

індивідуальних завдань, екзамен.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль знань Залік Сума 

Контрольний модуль 1 Контрольний модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
20 100 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
20 

30 30 

Розподіл балів змістовного модулю за видами робіт: 

• робота на практичних заняттях – 0-10 балів; 

• виконання самостійної роботи – 0-10 балів; 

• виконання тестових завдань – 0-10 балів.  

Індивідуальне завдання передбачає розроблення системи заходів щодо просування 

туристичної фірми на ринок туристичних послуг. Залежно від якості виконання (складність і 

якість виконання завдання – 1-10 балів, кількість і науковість використаних джерел – 1-5 

балів, ступінь самостійності під час виконання – 1-5) студент отримує від 1 до 20 балів.   

Залік передбачає підсумковий контроль знань, який відбувається у вигляді усного 

опитування за тестовими запитаннями, які викликали найбільше помилок під час поточного 

контролю знань. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 85-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75-84 (добре) 

D 70-74 (задовільно)  
3 (задовільно) 

E 60-69 (достатньо) 

FX 
35-59 (незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1-34 (незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

Критерії оцінювання знань: 

• 20-18 балів – послідовне, логічне, обґрунтоване викладання матеріалу; 

• 18-16 балів – вміле й вивірене формулювання висновків та узагальнень; 

• 16-14 балів – знання і розуміння всього програмного матеріалу в цілому; 

• 14-12 балів – допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді; 

• 12-10 балів – спрощене викладання матеріалу; 

• 10-8 балів – допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді; 
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• 8-6 балів – поверхневе знання і розуміння основного матеріалу; 

• 6-4 балів – непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних 

помилок; 

• 4-2 бали – невміння зробити висновки та узагальнення; 

• 2-0 балів – невміння застосувати отримані знання, відсутність розуміння їх. 

Методичне забезпечення 

1. Безкоровайна Л. В., Васильчук В. М. Основи маркетингу: практикум для 

здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм». Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2017. 50 с. 

2. Короленко К. В., Безкоровайна Л. В., Сущенко Л. П. Організація туристичної 

діяльності: навчальний посібник. Київ: Козарі, 2011. 162 с. 

3. Безкоровайна Л. В. Основи маркетингу. Електронний банк навчально-методичних 

матерiалiв. URL: http://sites.znu.edu.ua/bank/index.php?action=url/view&url_id=3557 

Рекомендована література  

4. Агафонова Л.Г. Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: 

Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. Київ: Знання 

України, 2002. 358 с. 

5. Балабанов И.Т. Экономика туризма: Учебное пособие Москва.: Финансы и 

статистика, 2003. 176 с. 

1. Ильина Е.И. Основы туристской деятельности Москва. 2000. 154 с. 

2. Каурова А.Д. Организация сферы туризма. СПб.: Издательский дом Герда, 2004. 

312 с. 

3. Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика. Москва. Финансы и статистика, 

2000. 312 с. 

6. Котлер Ф. Боуэн Дж., Мейкенз Дж.Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник 

для вузов. Москва: ЮНИТИ, 1998. 787 с. 

7. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ: 

Альтерпрес, 2002. 436 с. 

4. Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты. 

Одесса: Латстар, 2001. 168 с. 

8. Мальська М.П. Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: навч. посібник. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 272 с. 

9. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Відомості Верховної 

Ради України. 1995. № 31. Ст. 241. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VIII (222-

19) від 02.03.2015 р., Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. ст. 158. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-15  

5. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. Москва. ОСЬ-89, 

1998. 160 с. 

Інформаційні ресурси  

1. Безкоровайна Л. В. Основи маркетингу. Режим доступу: 

http://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=3095 

2. Безкоровайна Л. В. Основи маркетингу. Дистанційна платформа навчання. Режим 

доступу: URL: http://sites.znu.edu.ua/do/index.php?action=course/content&course_id=161 

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-15
http://sites.znu.edu.ua/do/index.php?action=course/content&course_id=161
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Практикум з дисципліни «Основи маркетингу»  

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра  

спеціальності «Туризм» 

Затверджено вченою радою ЗНУ, протокол №13 від 20.06.2017 р. 

 
Тема 1. ПОНЯТТЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ 

 

Зміст теми: 

1.1. Поняття маркетингу, цілі маркетингу. Маркетинг як система управління, регулювання 

та вивчення ринку. Поняття потреби, нужди, попиту, ринку. Ринок як система 

взаємовідносин між існуючими та потенційними продавцями і покупцями будь-яких товарів. 

1.2. Етапи розвитку маркетингу. Передумови виникнення маркетингу. Історія виникнення 

і розвитку маркетингу. «Дикий ринок» і антимонопольне законодавство. Виникнення 

наукової теорії, що вирішує збутові проблеми. Дистрибуція. Розвиток теорії дистрибуції, 

завдання дистрибуції, перехід до маркетингу. Особливості виникнення маркетингу на 

українському ринку, мікромаркетинг, макромаркетинг, мегамаркетинг.  

Причини створення служби маркетингу на діючому підприємстві. Труднощі 

впровадження маркетингу на українському ринку. 

1.3. Концепції маркетингу. Історія розвитку маркетингу як системи управління 

комерційною діяльністю. Етапи розвитку маркетингу. Концептуальні підходи до організації 

маркетингу. Концепція вдосконалення виробництва. Концепція вдосконалення збуту. 

Концепція вдосконалення товару.  

Споживча концепція. Концепція соціально-етичного маркетингу. Умови формування, 

суть, особливості концепцій, сучасні умови застосування, цілі виробника і способи 

досягнення цілей, недоліки концепцій. Концепція маркетинг-мікс (концепція 5К) − 

розуміння маркетингу як комплексної і складної системи, керуючи якою необхідно впливати 

на всі її елементи. Пʼять основних напрямів маркетингу-мікс: товарний маркетинг (product), 

ціновий маркетинг (price), маркетинг комунікацій (promotion), збутовий маркетинг (place), 

кадрова політика підприємства і формування потенційних клієнтів (people). 

1.4. Цілі, принципи та функції маркетингу. Довгострокові і короткострокові цілі 

маркетингу. Максимізація прибутку. Розширення ринкового впливу підприємства. 

Стабілізація досягнутого положення. Основні принципи маркетингу. Вивчення ринку та 

попиту, планування товарного асортименту, ціноутворення. Оптимізація збуту, зберігання, 

транспортування товарів, стимулювання збуту, створення іміджу підприємства, організація і 

ведення конкурентної боротьби, комбінування й координація засобів та напрямів діяльності 

підприємства, прогнозування. Порівняння «традиційного» і маркетингового підходу 

підприємства. 

1.5. Види маркетингу. Пасивний, організаційний та активний маркетинг, їх суть і 

особливості. Функціональний маркетинг, його структура. Галузева структура маркетингу: 

індустріальний і споживчий маркетинг, маркетинг промислових товарів ,маркетинг 

продовольчих товарів, торговий маркетинг, маркетинг інтелектуального продукту, маркетинг 

послуг. 

Конверсійний, стимулюючий, розвиваючий маркетинг, ремаркетинг, синхро-маркетинг, 

демаркетинг, протидіючий маркетинг: особливості та умови застосування. 

1.6. Планування маркетингу. Поняття планування, етапи планування. Стратегічне, 

тактичне та оперативне планування: завдання і зміст. Роль маркетингу в стратегічному 

плануванні підприємства. 

Аналітичний і активний аспекти маркетингової діяльності підприємства. 

Два напрями маркетингової концепції підприємства: стратегічний і операційний 

маркетинг − поняття, завдання, цілі, схема взаємодії. 

1.7. Принципи організації маркетингової діяльності на підприємстві. Підходи до 

здійснення маркетингової діяльності підприємства: характеристика, умови застосування. 
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Принципи організації маркетингової служби.  

Структура маркетингової служби підприємства, її особливості. Функціональний, 

матричний і проблемний принципи побудови маркетингової служби. Стратегічний, 

тактичний і оперативний маркетинг: їх характеристика. Формування корпоративної 

культури. 

Мета вивчення теми: 

1. Формування поняття про маркетинг як про комплексну та складну систему, загальною 

метою якої є досягнення ринкової згоди між виробниками і споживачами, продавцями й 

покупцями при взаємній вигоді та, управляючи якою, необхідно впливати на всі її елементи. 

Завдання вивчення теми: 

1. Визначити передумови розвитку маркетингу і його роль у діяльності підприємств. 

2. Дослідити еволюцію розвитку маркетингу. 

3. Оглянути основні концепції маркетингу, схарактеризувати їх зміст і особливості. 

4. Розглянути цілі, принципи, функції маркетингу та підходи до здійснення маркетингової 

діяльності. 

5. Опрацювати основні організаційні структури служби маркетингу. 

6. Розглянути принципи маркетингового планування. 

7. Сформувати систему понять комплексу маркетингу. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

• знань: 

 основних понять маркетингу, ринку і його субʼєктів; 

 основних цілей та принципів маркетингу; 

 основних функцій маркетингових підрозділів; 

 переліку складових елементів комплексу маркетингу; 

 понять товарної, збутової, цінової, комунікаційної складових комплексу маркетингу; 

 концепцій маркетингу та умов їх сучасного застосування; 

 цілей та етапів маркетингового планування; 

 про функціональний, матричний і проблемний принципи організаційних структур 

служби маркетингу на підприємстві. 

• умінь: 

 розпізнавати підходи до здійснення маркетингової діяльності підприємства залежно від 

його цілей на ринку; 

 розрізняти переваги і недоліки концепцій маркетингу, визначати сучасні умови їх 

застосування; 

 відрізняти концептуальні підходи і відповідні їм види маркетингу; 

 розрізняти функціональну і галузеву структуру маркетингу; 

 відрізняти прикладні аспекти маркетингової діяльності підприємства; 

 розпізнавати підходи до здійснення маркетингової діяльності підприємства; 

 відрізняти рівні управління маркетингом. 

• навичок: 

 розгляду етапів маркетингового планування; 

 аналізу маркетингових концепцій; 

 вибору цілей і принципів маркетингової діяльності підприємства. 

Завдання 1.1 

Три підприємства просували свій товар на ринок.  

Перше підприємство, завдяки унікальності свого товару, виявилося монополістом. Друге 

підприємство діяло в умовах конкуренції, але товар, що просувався на ринок великої 

місткості, користувався значним попитом й продавався вільно. Третє підприємство 

потрапило в умови жорстокої конкуренції на ринку покупця. 

Питання:  

1. Чи потрібна, на Вашу думку, маркетингова служба на цих підприємствах? 

2. Які функції міг би виконувати маркетинг на кожному із означених підприємств? 
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Завдання 1.2 

Приватний підприємець купив двоповерховий магазин з обовʼязковою умовою 

збереження профілю магазину. На першому поверсі розташований продуктовий відділ: хліб, 

мʼясо, риба, вино, молоко, овочі, фрукти, кулінарія. На другому поверсі знаходиться 

універмаг: тканини, парфуми, жіночий та чоловічий одяг, взуття, білизна. Магазин 

знаходиться в стадії кризи: низький обіг капіталу, вузький асортимент, некваліфікований 

персонал. 

Питання: Що необхідно зробити для виходу із кризи? 

Завдання 1.3 

На якій концепції маркетингу заснована діяльність підприємств, указаних нижче? 

 Підприємство займається виробництвом екіпіровки і спорядження для полювання, 

риболовлі та туризму. Розробку нових моделей підприємство здійснює, ґрунтуючись на 

вимогах ринку. 

 Підприємство виробляє канцелярські товари без вивчення попиту на цьому ринку, 

орієнтуючись на агресивні форми просування. 

 Будівельне підприємство займається реставрацією фасадів будинків у центрі міста. На 

роботу наймаються лише ті працівники, які мають прописку в даному місті. 

 Меблева фабрика виробляє недорогі практичні меблі не найкращої якості, однак 

продукція підприємства широко представлена в торговій мережі. 

 Компанія займається виробництвом телеапаратури та відеоапаратури, постійно 

вдосконалюючи свій товар. Фахівці з менеджменту цього підприємства мислять лише про 

вдосконалення товарної політики, а не про попит на товар. 

Завдання 1.4. 

Назвіть 5 найбільш важливих факторів, що сприяють впровадженню на підприємстві 

комплексного маркетингу. 

Таблиця 1.1 

№ 

п/п 

Фактори Коментарі 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Завдання 1.5. 

Назвіть 5 відмінностей маркетингу великих і дрібних компаній. 

Таблиця 1.2 

Відмінна риса Велика компанія Дрібна компанія 

   
   
   
   
   
Завдання 1.6.  

Концепція маркетингу пройшла досить довгу еволюцію. Лише на початку XX ст. вона 

сформувалася як особливий підхід до управління виробництвом і реалізації продукції.  

Однак історія людства має багато прикладів досвідченої поведінки продавця на ринку. 

Так, в трактаті італійця Франческо Пеголотті (середина XIV ст.) «Книга про різні країни, і 

про заходи товарів, і про інші речі ...», йдеться: 

«Що повинен мати в собі істинний і чесний купець? Бути чесним і поважним. 

Передбачати все він неодмінно повинен. Все виконувати, що обіцяв, нехай старається. 

Прагнути бути витонченим і красивим. Як вимагає торгівля світова. Дешевше купувати, 

дорожче продавати. Любʼязним бути, не гніватися даремно. Ходити до церкви, на бідних не 
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скупитися. Що дорожчає, продавати негайно. Ігри та зростання всюди цуратися. Зовсім 

уникаючи, скільки можна. Рахунки писати так, щоб не помилитися». 

Дайте відповідь на такі питання: 

1. Чи згодні Ви з тим, що ці слова звучать досить сучасно? 

2. Що загального ви можете відзначити в них з маркетинговим мисленням у сучасному 

трактуванні? 

Тест до теми 1.  

1. Маркетинг визначають як: 

а) управління збутом; 

б) ринковий потенціал підприємства; 

в) діяльність, спрямована на просування товару; 

г) діяльність, спрямована на отримання прибутку за допомогою задоволення потреб. 

2. Історичною передумовою виникнення маркетингу є: 

а) криза збуту; 

б) зростання продуктивності праці; 

в) підвищення професіоналізму працівників збуту; 

г) розпорошення промислового і торгового капіталів. 

3. Сутність концепції «соціально-етичного» маркетингу полягає в тому, що: 

а) попитом користуються товари з низькою ціною і такі, що широко представлені в 

торгівлі; 

б) якість товару − головна умова успішного бізнесу; 

в) суспільний добробут − обовʼязковий фактор бізнесу; 

г) необхідним є виробництво лише тих товарів, на які вже попит існує або може бути 

сформований. 

4. Пасивний маркетинг − це: 

а) зміна старих і створення нових потреб, турбота про споживача; 

б) орієнтація на товар, виробництво; 

в) нейтральне ставлення до навколишнього середовища маркетингу; 

г) орієнтація на виявлення та організацію ринку збуту. 

5. Принципи, на основі яких реалізується функціональний маркетинг, обʼєднує 

концепція: 

а) вдосконалення збуту; 

б) комплексного маркетингу (5 «P»); 

в) вдосконалення виробництва; 

г) соціально-етичного маркетингу. 

6. Цілі діяльності підприємства і цілі маркетингу: 

а) абсолютно ідентичні; 

б) абсолютно різні; 

в) частково взаємоповʼязані;  

г) тісно взаємоповʼязані. 

7. Основний принцип проблемної форми організації маркетингу на підприємстві 

полягає в: 

а) регулярному застосуванні експертних методів аналізу виникаючих проблем; 

б) здійсненні маркетингових заходів щодо вирішення різних проблем; 

в) створенні адміністративної групи різних фахівців для вирішення проблеми, що виникає; 

г) розподілі функцій маркетингу всередині маркетингової служби. 

8. Маркетингова служба на підприємстві може бути організована за принципом: 

а) ієрархічним; 

б) споживчим; 

в) матричним; 

г) виробничим. 

9. Серед концептуальних підходів до маркетингу не виділяють: 
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а) ідеологічний аспект; 

б) психологічний аспект; 

в) аналітичний аспект; 

г) прикладний аспект. 

10. Особливість сучасного етапу світового розвитку маркетингу полягає в тому, що 

це: 

а) споживчий маркетинг; 

б) виробничий маркетинг; 

в) організаційний маркетинг; 

г) активний мікро-, макро-, мега- і соціальний маркетинг. 

Контрольні питання до теми: 

1. Визначте роль маркетингового планування. 

2. Дайте визначення таких понять, як «маркетинг», «ринок». 

3. Дайте визначення такого поняття, як «комплекс маркетингу». 

4. Надайте класифікацію видів маркетингу. 

5. Охарактеризуйте взаємозвʼязок стратегічного й операційного маркетингу. 

6. Перелічіть цілі та особливості основних концепцій маркетингу. 

7. У чому, на Вашу думку, полягає взаємозвʼязок маркетингу, ринку, потреб, споживачів? 

8. Яка роль, на Вашу думку, у діяльності підприємства належить маркетингу? 

9. Які існують підходи до організації служби маркетингу на підприємстві? 

10. Які основні принципи маркетингу, його цілі, функції? 

Кейс до теми 1.  

Європа перероблятиме більше пакувальних матеріалів. 

Починаючи з 2006 р., країни Євросоюзу мають перероблювати 55-70% пакувальних 

матеріалів. Такі норми встановлені в новій директиві Єврокомісії. 

Нові норми є більш жорсткими, ніж ті, що були встановлені раніше, в 1994 р. Однак 

захисники навколишнього середовища залишилися незадоволені директивою Єврокомісії, в 

якій не позначені заходи щодо заохочення використання вдруге перероблених матеріалів та 

утилізації відходів. Крім того, з тексту директиви не зовсім зрозуміло, яким чином юридично 

оформлюється відповідальність виробників за подальшу частку пакувальних матеріалів, що 

ними випускаються. 

Як вважають представники компаній-виробників упаковки, введення нових норм має 

призвести до збільшення вартості товарів для кінцевого споживача. Споживачі також 

примушені витрачати більше часу на сортування сміття. Але, незважаючи на критику, 

Єврокомісія вважає, що втілення нової директиви в життя обійдеться дешевше, ніж інші 

способи вирішення проблеми відходів. Крім збільшення обсягів вторинної переробки кожна 

країна Євросоюзу повинна «утилізовувати» певний обсяг вироблених пакувальних 

матеріалів. «Утилізація» передбачає, зокрема, виготовлення компосту, але взагалі йдеться 

про спалювання відходів для отримання електроенергії. Окремі норми з переробки 

встановлені для скляної тари, паперової упаковки, упаковки з металів і пластмаси. У той же 

час, керуючий директор групи Europen, що представляє інтереси виробників упаковок та 

великих компаній харчової промисловості, які є основними споживачами пакувальної 

продукції, промовляє: «Ми вітаємо рішення комісії переглянути встановлені раніше норми 

переробки. Розробка визначених елементів вимагає уважного вивчення проблеми в цілому». 

Деякі країни, наприклад Швеція, Німеччина і Австрія, вже досягли зазначених у директиві 

обсягів вторинної переробки. Інші, зокрема Великобританія та Італія, ще не впроваджували 

ці заходи. Такі країни, як Португалія, Ірландія та Греція, для досягнення мети матимуть на 

три роки більше часу, ніж інші країни. У 1998 р. на кожну людину населення Євросоюзу 

припадало 155 кг пакувальних матеріалів, але окремо в країнах ЄС цей показник змінювався: 

у Фінляндії він становив 82 кг на людину, а у Франції − 198 кг. 

Питання до кейсу: 

1. Які наслідки прийняття нових норм з переробки упаковки для виробників і споживачів 
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пакувальних матеріалів отримають кінцеві споживачі товарів? 

2. Яку концепцію використовують підприємства, що перероблюють пакувальні матеріали? 

 

Тема 2. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА 

Зміст теми: 

2.1. Поняття і класифікація навколишнього маркетингового середовища. Багатофакторне 

середовище маркетингу: поняття та класифікація. Поняття макросередовища і 

мікросередовища маркетингу. Внутрішнє й зовнішнє мікросередовище маркетингу: фактори 

і субʼєкти мікросередовища.  

Основні типи посередників. Основні типи контактних аудиторій. Чинники 

макросередовища маркетингу. 

Внутрішнє мікросередовище маркетингу: поняття, фактори і субʼєкти внутрішнього 

мікросередовища. Підрозділи підприємства, що є субʼєктами внутрішнього 

мікросередовища.  

Потенціал підприємства як комплекс можливостей і досягнень, що забезпечують його 

конкурентну перевагу на ринку. Елементи потенціалу підприємства. 

2.2. Ринок: маркетинг і конкуренція. Аналіз конкуренції як складова аналізу зовнішнього 

мікросередовища підприємства. Основний сенс конкуренції для маркетингу. Конкуренція як 

середовище існування маркетингу. Переваги конкуренції як інструменту ринкової рівноваги. 

Типи конкурентів. Модель пʼяти конкурентних сил. Умови, що визначають конкурентну 

силу посередників − клієнтів підприємства. Конкурентна сила постачальників. 

Поняття конкурентної ситуації, конкурентної поведінки. Основні типи конкурентного 

стану: чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція, чиста конкуренція, їх 

характеристики. Критерії існування конкуренції: структурні, поведінкові, функціональні. 

2.3. Ринок: конкурентоспроможність і конкурентна перевага з позиції маркетингу. 

Поняття конкурентної боротьби, конкурентних переваг, конкурентоспроможності товару, 

конкурентоспроможності підприємства. Роль створення і утримання конкурентних переваг.  

Поняття ринкової потужності, показники ринкової потужності підприємства. Види 

конкурентних переваг за чинниками переваги: внутрішні й зовнішні. Види конкурентних 

переваг за періодом дії: довгострокові і короткострокові. Види конкурентної боротьби. 

2.4. Макросередовище маркетингу. Поняття макросередовища. Вплив макросередовища: 

демографічних, економічних, природних, технічних, політичних і культурних чинників. 

Облік впливу факторів макросередовища в процесі планування маркетингової діяльності 

підприємства. Характеристика чинників макросередовища. 

Мета вивчення теми: 

1. Формування поняття про навколишнє маркетингове середовище як систему факторів, 

що впливають на маркетингову діяльність підприємства. 

2. Аналіз впливу факторів мікро- і макросередовища на взаємодію субʼєктів ринку. 

Завдання вивчення теми: 

1. Сформувати уявлення про навколишнє маркетингове середовище. 

2. Ознайомитися з факторами навколишнього маркетингового середовища: 

регульованими, контрольованими і нерегульованими. 

3. Визначити вплив факторів макросередовища на маркетингову діяльність підприємства. 

4. Проаналізувати можливості впливу підприємства на субʼєкти і фактори маркетингового 

середовища. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 особливостей навколишнього маркетингового середовища; 

 класифікації навколишнього маркетингового середовища; 

 таких понять мікросередовища маркетингу, як «внутрішнє» і «зовнішнє»; 

 особливостей макросередовища маркетингу; 

 поняття конкуренції, типології конкурентів; 
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 властивостей конкурентоспроможності та конкурентних переваг. 

умінь: 

 визначати фактори маркетингового середовища і ступінь їх контролю; 

 характеризувати макросередовище маркетингу; 

 характеризувати внутрішнє і зовнішнє мікросередовище маркетингу; 

 розрізняти чинники, контрольовані, регульовані і незалежні від маркетингу 

підприємства. 

навичок: 

 визначення факторів навколишнього маркетингового середовища; 

 аналізу факторів навколишнього маркетингового середовища; 

 вибору стратегії поведінки підприємства залежно від ступеня впливу навколишнього 

середовища маркетингу. 

Завдання 2.1. 

Велике підприємство планує випускати безалкогольні напої (відкрити новий ресторан).  

Питання: Які фактори зовнішнього маркетингового середовища воно повинно врахувати? 

Завдання 2.2. 

До якого виду маркетингового середовища належать субʼєкти і фактори: 

1) внутрішнє мікросередовище,  

2) зовнішнє мікросередовище,  

3) макросередовище 

Таблиця 2.1 

СУБʼЄКТИ І ФАКТОРИ ВИД СЕРЕДОВИЩА 

Виробники субститутів  

Поява лазерної хірургії  

Закон про захист прав споживачів  

Дистрибʼютор  

Інфляція  

Міжнародні покупці  

Спонтанний попит  

Трансагентство  

Рекламне агентство  

Корпоративна культура  

Портфель замовлень  

Завдання 2.3. 

Велике підприємство збирається відкрити ресторан.  

Питання: 

Які фактори макросередовища воно повинно врахувати? 

Завдання 2.4. 

Підприємство відкриває тютюнову фабрику.  

Питання: 

Які чинники воно повинно врахувати з точки зору соціально-етичного маркетингу? 

Завдання 2.5. 

Назвіть 3 фактори, що перешкоджають впровадженню маркетингу на український ринок. 

Таблиця 2.2 

№ 

п/п 

Фактори Середовище 

маркетингу 

Приклад 

1.    

2.    

3.    
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Завдання 2.6. 

До атрибутів системи маркетингу належать зовнішні та внутрішні фактори, що впливають 

на процес розвитку системи маркетингу.  

Вкажіть, які з наведених нижче факторів належать до зовнішніх, а які − до внутрішніх: 

 фінансові можливості підприємства; 

 науково-технічний прогрес; 

 існуюча репутація підприємства; 

 засоби виробництва; 

 політичні фактори; 

 можливості впровадження наукових досліджень і розробок; 

 демографія; 

 розташування підприємства стосовно ринків збуту; 

 економічні умови; 

 соціально-культурні фактори; 

 робоча сила; 

 конкуренція. 

Завдання 2.7. 

До атрибутів системи маркетингу належать якісні та кількісні цілі підприємства.  

Вкажіть, які з перелічених цілей є якісними, а які − кількісними: 

 охорона навколишнього середовища; 

 обсяг продажів; 

 продуктивність праці; 

 забезпечення зайнятості в країнах, де підприємство здійснює свою діяльність; 

 обсяг прибутку; 

 частка ринку за країнами, товарами або сегментами. 

Контрольні питання до теми: 

1. Охарактеризуйте сутність навколишнього середовища маркетингу. 

2. Як впливає на підприємство навколишнє маркетингове середовище? 

3. Які фактори макросередовища негативно впливають на маркетингову діяльність 

підприємства, а які − позитивно? 

4. Яка роль факторів мікросередовища в процесі маркетингової діяльності підприємства? 

5. Схарактеризуйте механізм дії і принципові відмінності мікросередовища та 

макросередовища маркетингу. 

6. Яких принципів зобовʼязані дотримуватися субʼєкти внутрішнього мікросередовища в 

процесі планування маркетингової діяльності? 

7. Які фактори впливають на внутрішній потенціал підприємства? 

8. Яка роль у діяльності підприємства належить конкуренції? 

9. Яка роль, на Вашу думку, у діяльності підприємства належить вибору посередників? 

10. Охарактеризуйте модель пʼяти конкурентних сил. 

 

Тема 3. ПОПИТ ЯК ОБʼЄКТ МАРКЕТИНГУ 

Зміст теми: 

3.1. Поняття і типологія потреб. Поняття потреби, нужди, їх відмінність. Поняття 

споживача. Поняття попиту. Причини вивчення потреб. Фактори, що впливають на 

формування і розвиток потреб. Класифікація потреб. Етапи життєвого циклу потреб.  

Закономірності розвитку потреб: залежність потреби від рівня доходів, одержуваної 

корисності. Закон підвищення потреб. Закон взаємного страхування поколінь. 

3.2. Типи споживачів. Вивчення споживачів як основи ефективного маркетингу. Типологія 

споживачів. Типи споживачів щодо використання товарів: індивідуальні споживачі, масові 

споживачі, виробничі споживачі. Типи споживачів за психологічними характеристиками: за 

потребою, інтегровані особистості, екстраверти, інтроверти. Типи споживачів відносно ціни: 

економний, апатичний, раціональний, персоніфікований. Типи споживачів за ознакою 
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комунікабельності: розкуті, затиснуті, байдужі.  

Моделювання споживчої купівельної поведінки. Споживча поведінка як обʼєкт вивчення 

маркетингу. Основні фактори, що впливають на поведінку індивідуальних покупців; 

зовнішні і внутрішні чинники. Цілі дослідження поведінки покупців. Мотивація потреб, її 

значення для маркетингу. Моделі купівельної поведінки. Спонукальні мотиви та їх види: 

раціональні та емоційні.  

Теорії мотивації споживчої поведінки. Теорія З. Фрейда. Теорія Ф. Герцберга. Теорія А. 

Маслоу. Процес прийняття рішення про покупку. Усвідомлення проблеми. Внутрішні і 

зовнішні подразники. Пошук інформації. Джерела інформації споживачів. Комплект 

інформованості споживача і комплект вибору. Оцінка і вибір прийнятних варіантів. Стадії 

обробки інформації: контакт, увага, розуміння, прийняття, збереження. Купівля.  

Товар як елемент комплексу маркетингових комунікацій. Товар як певний набір 

властивостей. Характерні властивості товару. Функція корисності властивості товару з точки 

зору споживача. Поняття марки. Споживання і оцінка товарів в процесі споживання. 

Подальша поведінка задоволеного і незадоволеного споживача. Особливості моделі 

поведінки інституційних споживачів. Фактори, що впливають на поведінку покупців товарів 

промислового призначення. Модель купівельної поведінки на ринку товарів виробничого 

призначення. 

3.4. Поняття і види попиту. Поняття попиту. Попит як основний обʼєкт постійного 

спостереження, детального вивчення і впливу. Класифікація попиту: за кількістю обʼєктів 

попиту, станом ринку, формами освіти, тенденціями, купівельними намірами, соціально-

демографічними групами споживачів, місцем покупки, ступенем задоволення, часом 

формування і предʼявлення на ринок. 

3.5. Фактори і закономірності попиту. Значення факторів попиту та їх класифікація. 

Основні закономірності попиту: залежність попиту від ціни, доходу. Парадокс Веблена, 

парадокс Джіффена, ефект замінності. Залежність попиту від якості товарів при сукупному 

впливі ціни і доходу. Закон Енгеля. Закон Швабе. Закон Парето. Закон Мальтуса. Схема 

формування попиту. 

3.6. Консʼюмерізм і його значення для маркетингу. Поняття консʼюмерізму, причини його 

виникнення та історія розвитку. Поняття суверенітету споживача. Сім основних прав 

споживачів. Основні положення Закону «Про захист прав споживача». Установи та 

організації, що захищають права споживачів. Основи виконання маркетингових завдань 

фахівцями з маркетингу. 

Мета вивчення теми: 

1. Визначення поняття консʼюмерізму для маркетингової діяльності. 

2. Ознайомлення з моделями поведінки споживачів на ринку і методами моделювання 

споживчої поведінки. 

3. Формування системи уявлень про попит, його види і закономірності. 

Завдання вивчення теми: 

1. Вивчити чинники і закономірності попиту. 

2. Ознайомитися з джерелами інформування споживачів. 

3. Проаналізувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на поведінку споживачів. 

4. Проаналізувати типологію споживачів. 

5. Розглянути моделі купівельної поведінки. 

6. Ознайомитися з основними положеннями Закону України «Про захист прав 

споживачів». 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 теорії мотивації поведінки споживачів; 

 факторів мотивації купівельної поведінки; 

 переліку моделей купівельної поведінки; 

 рекомендацій щодо поведінки продавців залежно від характеристики споживачів; 
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 закономірностей і факторів попиту; 

 основних прав споживачів. 

умінь: 

 орієнтуватися в класифікації споживачів; 

 розрізняти зовнішні і внутрішні фактори купівельної поведінки; 

 аналізувати основні теорії мотивації; 

 розрізняти моделі купівельної поведінки; 

 орієнтуватися в класифікації попиту і факторів попиту; 

 аналізувати закономірності попиту. 

навичок: 

 розбору закономірностей попиту; 

 аналізу потреб покупців; 

 виконання маркетингових завдань відповідно до принципів консʼюмерізму; 

 виявлення різного роду потреб; 

 впливу на покупця за допомогою інструментів просування; 

 мотивації купівельної поведінки; 

 побудови моделі купівельної поведінки; 

Завдання 3.1. 

1. Поясніть, чим відрізняється обмін ідеями від обміну речами? 

Завдання 3.2. 

1. Поясніть, чим відрізняється запит від потреби, а потреба від нужди? 

Тест до теми 3.  

1. Сукупність продуктів і послуг, необхідних споживачеві для забезпечення його 

відтворення, функціонування і розвитку, − це: 

а) попит; 

б) споживання; 

в) потреба; 

г) нужда. 

2. Покупець, який основну увагу звертає на якість товару, що купує, з точки зору 

психологічної чутливості до ціни, характеризується як: 

а) економний; 

б) апатичний; 

в) раціональний; 

г) персоніфікований. 

3. Згідно з однією із теорій мотивації задоволення потреб, існує твердження про те, 

що людина не в змозі повністю зрозуміти мотиви своїх дій. Така точка зору належить: 

а) А. Маслоу; 

б) З. Фрейду; 

в) Ф. Герцбергу; 

г) Д. МакКлелланду. 

4. В основі моделювання купівельної поведінки лежить: 

а) сегментація споживачів за будь-якою ознакою; 

б) виявлення думок покупців про якість і ціни товару; 

в) виявлення залежності поведінки покупців від різних факторів; 

г) комунікативний вплив на споживача. 

5. Вкажіть послідовність основних етапів прийняття рішення про покупку: 

а) оцінка товару в процесі споживання; 

б) купівля; 

в) пошук інформації; 

г) усвідомлення потреби. 

6. Попит − це: 

а) сукупність життєвих благ, необхідних споживачам; 
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б) обсяг товарів, пропонованих на ринку; 

в) активізована платоспроможна потреба; 

г) товарообіг компанії. 

7. Макроспрос − це попит: 

а) однієї групи населення на всі товари; 

б) всього населення на один товар; 

в) некомерційних організацій; 

г) на окремий товар або його тип. 

8. Правилу Парето відповідає співвідношення: 

а) 20 і 80; 

б) 40 і 60; 

в) 90 і 10; 

г) 50 і 50. 

9. Жорстке управління попитом є можливим: 

а) за допомогою зміни цін; 

б) за допомогою якості обслуговування; 

в) попитом не можливо управляти; 

г) за допомогою підвищення якості товару. 

10. Консюмеризм − це: 

а) товариство із захисту прав споживача; 

б) організований рух за розширення і захист прав покупців; 

в) рух за чистоту навколишнього середовища; 

г) боротьби проти недобросовісної реклами. 

Контрольні питання до теми: 

1. Наведіть класифікацію попиту. 

2. Назвіть основні моделі поведінки споживачів. 

3. Охарактеризуйте закономірності попиту. 

4. Охарактеризуйте теорії мотивації споживчої поведінки. 

5. Сформулюйте таке поняття, як «попит». 

6. Сформулюйте таке поняття, як «потреба». 

7. У чому, на Вашу думку, полягає відмінність потреби від нужди? 

8. Яка роль належить мотивації споживачів? 

9. Які основні характеристики попиту з точки зору маркетингу? 

10. Які фактори впливають на поведінку споживачів? 

 

Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

Зміст теми: 

4.1. Поняття стратегічного маркетингу. Стратегічний маркетинг як основа планування. 

Поняття стратегічного та операційного маркетингу. Схема взаємодії стратегічного й 

операційного маркетингу. Цілі і завдання стратегічного маркетингу. Детермінанти 

стратегічного маркетингу. 

4.2. Етапи розробки маркетингової стратегії підприємства. Процес стратегічного 

маркетингового планування: його основні етапи. Проведення маркетингового аналізу: аналіз 

внутрішнього і зовнішнього середовища, аналіз продуктового портфеля, SWOT-аналіз.  

Перешкоди для входу в галузь. Визначення цільових ринків як результат маркетингового 

аналізу. Розробка місії підприємства. Визначення цілей підприємства. Розробка стратегії, 

мета розробки стратегії. Визначення механізму контролю. Маркетинговий аудит: його 

структура. 

4.3. Типологія базових і конкурентних маркетингових стратегій. Етапи розробки стратегії. 

Базові маркетингові стратегії: стратегія лідерства за рахунок економії на витратах, стратегія 

диференціації, стратегія спеціалізації. Особливості, переваги та недоліки кожної стратегії. 

Стратегії зростання: стратегія інтенсивного та інтеграційного зростання, − їх цілі, напрями, 
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методи здійснення. Конкурентні і функціональні маркетингові стратегії. 

4.4. Стратегічні матриці. Поняття маркетингової стратегічної матриці. Модель «Продукт-

ринок» (матриця Ансоффа): її призначення, коротка характеристика. Характеристика моделі 

«Частка ринку − зростання ринку» (портфоліо-аналіз, матриця «Бостон консалтинг груп»). 

Модель АДЛ: змінні матриці, її характеристика. Характеристика моделі «Привабливість 

ринку − переваги в конкуренції» (матриця Мак-Кінсі). Переваги та недоліки стратегічних 

моделей. 

4.5. Сегментація ринку. Сегментація ринку як необхідний елемент його регулювання. 

Поняття сегментації, сегментів ринку. Завдання сегментації. Умови ефективної сегментації. 

Ринкова ніша як частина сегменту. Вертикальна і горизонтальна ніша. Критерії сегментації: 

географічний, демографічний, психографічний, поведінковий.  

Параметри сегментування споживчого ринку та ринку продукції виробничого 

призначення. Вибір цільових сегментів. Оцінка ступеню привабливості ринкових сегментів. 

Стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, 

концентрований маркетинг. 

4.6. Позиціонування. Позиціонування як необхідний елемент створення іміджу товару і 

підприємства. Поняття позиції товару і позиціонування. Позиції підприємства відносно 

споживчих перевагах і конкурентів. Використання відмінностей товару в процесі його 

позиціонування. Приклади вдалого позиціонування. Помилки в позиціонуванні: 

недопозиціонування, зверхнедопозиціонування, заплутане позиціонування, сумнівне 

позиціонування. Принципи позиціонування. 

4.7. Операційний маркетинг. Роль операційного маркетингу в діяльності підприємства. 

Взаємозвʼязок операційної та стратегічної частки маркетингу. Операційний маркетинг як 

продовження стратегічного маркетингу, його основне завдання. Перевірка стратегічного 

плану на стійкість, фактори уразливості і стабільності.  

План маркетингу, як узагальнення результатів стратегічного й оперативного маркетингу. 

Складання програми маркетингових заходів. Структура плану маркетингу, його звʼязок з 

бізнес-планом.  

Розробка стратегічних і оперативних планів маркетингу, їх єдність та взаємопроникнення. 

Маркетинговий контролінг і гнучкість маркетингового планування. Етапи та цілі 

оперативного контролю. 

Мета вивчення теми: 

1. Формування системи понять про стратегічний і операційний маркетинг, їх взаємодії. 

2. Вивчення маркетингових стратегій. 

Завдання вивчення теми: 

1. Вивчити типологію базових маркетингових стратегій. 

2. Оволодіти етапами розробки стратегії. 

3. Засвоїти методи і параметри сегментації ринку. 

4. Ознайомитися з методами і стратегіями позиціонування. 

5. Оволодіти процесом стратегічного та операційного (тактичного) планування. 

6. Ознайомитися з цілями стратегічного та операційного планування. 

7. Усвідомити різницю між стратегічним та операційним плануванням. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 барʼєрів входу в галузь; 

 критеріїв сегментування ринку; 

 методів позиціонування товару, підприємства; 

 основних напрямів маркетингового планування; 

 поняття і ролі стратегічного маркетингу; 

 принципів побудови стратегічних матриць; 

 особливостей схеми взаємодії стратегічного та операційного маркетингу; 

 типології маркетингових стратегій. 
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умінь: 

 аналізувати стратегічні матриці; 

 обирати метод і стратегію позиціонування товару і підприємства; 

 визначати етапи розробки маркетингової стратегії; 

 визначати цілі стратегічного та операційного маркетингу; 

 визначати цільові сегменти ринку. 

навичок: 

 визначення цілей позиціонування підприємства; 

 визначення цілей позиціонування товару; 

 маркетингового планування на операційному рівні; 

 маркетингового планування на стратегічному рівні; 

 побудови стратегічних матриць; 

 формулювання довгострокових і короткострокових цілей маркетингу. 

 формулювання цілей сегментування ринку; 

Завдання 4.1. 

За поданими даними за допомогою стратегічної матриці БКГ розробіть товарну політику 

підприємства, тобто дайте відповідь на такі питання: 

 Від виробництва яких товарів слід відмовитись? 

 У виробництво яких товарів необхідно інвестувати кошти? 

 З прибутку яких товарів необхідно брати кошти для інвестицій? 

Таблиця 4.1 

Найменування товару А Б В Г Д Е Ж 3 И К Л 

Темп зросту ринку (у %) 180 150 40 75 90 80 130 150 30 75 140 

Частка товару на ринку (у %) 90 75 25 30 80 60 10 30 10 75 40 

Завдання 4.2. 

Підприємство, розробляючи маркетингову стратегію, зосередило свої зусилля на таких 

напрямах: 

 створення високоякісного конкурентоспроможного товару; 

 проведення режиму економії і ресурсозберігаючої політики; 

 використання досягнень НТП для того, щоб знизити собівартість товару; 

 підвищення якості обслуговування; 

 проведення виставок-продажів, рекламної кампанії. 

Питання: 

Які напрями та інструменти стратегії комплексного маркетингу були задіяні 

підприємством? 

Завдання 4.3. 

Підприємство з виробництва дитячих іграшок зробило такі маркетингові кроки: 

 провело опитування щодо купівельних намірів і переваг серед дітей різних вікових 

груп та їх батьків; 

 розробило новий товар (врахувавши результати проведених досліджень) з 

використанням досягнень сучасної електроніки; 

 організувало самосертифікацію товару, що підтвердило його конкурентоспроможність; 

 організувало рекламну кампанію. 

Питання: 

Яка стратегія була обрана підприємством? 

Завдання 4.4. 

Велике підприємство хутряного одягу інвестувало вільні кошти у виробництво 

спортивних товарів. 

Питання: 

Якої стратегії дотримується підприємство? Які основні заходи маркетингового бізнес-
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плану в цьому випадку? 

Завдання 4.5. 

На прикладі відомої Вам компанії, що діє на ринку України порахуйте: 

 рушійні сили ринку; 

 гідності маркетингової політики обраної компанії; 

 недоліки маркетингової політики компанії; 

 можливості, що існують на даному ринку (з точки зору маркетингу); 

 загрози, що існують на даному ринку (з точки зору маркетингу); 

 стратегії в рамках маркетингу-мікс, яких дотримується обране підприємство; 

 рекомендовані маркетингові заходи, спрямовані на досягнення стратегічної переваги. 

Тест до теми 4.  

1. Стратегія маркетингу − це: 

а) статут підприємства; 

б) план і програма маркетингової діяльності; 

в) комплекс довгострокових базових маркетингових рішень і принципів; 

г) маркетинговий розділ бізнес-плану. 

2. Метою стратегічного маркетингу є: 

а) відстеження еволюції заданого ринку, виявлення існуючих або потенційних ринків та їх 

сегменту на основі аналізу потреб; 

б) уточнення місії, визначення цілей розвитку, розробка стратегії розвитку компанії; 

в) виявлення потреб, які компанія буде задовольняти; 

г) формування іміджу підприємства. 

3. Розподіліть за кроками процес стратегічного планування в маркетингу: 

а) розробка загальної стратегії; 

б) визначення механізму контролю; 

в) проведення маркетингового дослідження; 

г) визначення цілей компанії. 

4. Стратегія фахівця належить до маркетингової стратегії: 

а) базової; 

б) конкурентної; 

в) приватної; 

г) визначеної. 

5. Новий товар своїм зовнішнім виглядом нагадує колишній виріб, однак має нові 

властивості − це диверсифікація: 

а) концентрична; 

б) горизонтальна; 

в) конгломератна; 

г) латеральна. 

6. Стратегія відступу в матриці БКГ відповідає позиції: 

а) «зірки»; 

б) «собаки»; 

в) «важкої дитини»; 

г) «дійної корови». 

7. Стратегії диверсифікації в матриці «Товари/ринки» відповідає комбінація умов: 

а) старий товар на старому ринку; 

б) новий товар на старому ринку; 

в) старий товар на новому ринку; 

г) новий товар на новому ринку. 

8. Завданнями операційного маркетингу є: 

а) визначення цілей розвитку; 

б) розробка стратегії розвитку; 

в) деталізація стратегії; 
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г) реалізація стратегії. 

9. Сегментація ринку − це: 

а) угруповання підприємств сфери виробництва за їх розміром; 

б) виділення квоти покупок на міжнародному ринку; 

в) процес поділу ринку на групи споживачів за заздалегідь визначеними ознаками; 

г) угруповання продавців за заздалегідь визначеними критеріями. 

10. Умовою ефективності сегментації є: 

а) суттєвий розмір підприємства; 

б) вимірність сегмента, його доступність і вигідність; 

в) застосування статистичних методів угруповання; 

г) застосування маркетингових досліджень при розробці стратегії. 

Контрольні питання до теми: 

1. Назвіть мету, завдання і методи позиціонування товару (підприємства). 

2. Назвіть мету, завдання і критерії сегментування ринку. 

3. Охарактеризуйте концепцію стратегічного маркетингу. 

4. Сформулюйте плановий характер функціонування маркетингу. 

5. Перелічіть основні стратегії маркетингу, їх роль в розробці бізнес-стратегії і бізнес-

плану підприємства. 

6. Перерахуйте етапи розробки маркетингової стратегії. 

7. У чому, на Вашу думку, полягають переваги та недоліки кожної стратегічної матриці? 

8. Яка мета і основні завдання операційного маркетингу? 

9. Які завдання маркетингового контролінгу? 

10. Які ринкові параметри використовуються при побудові стратегічних матриць? 

Кейс до теми 4.  

Nestle відкриває для себе Америку. 

Швейцарський гігант харчової промисловості Nestle бажає купити компанію Ralston 

Purina, що знаходиться в Сент-Луїсі (штат Міссурі, США). Запланована угода свідчить про 

намір Nestle розширювати свій бізнес з виробництва кормів для домашніх тварин. 

Сторони ще не прояснили всіх деталей угоди. Переговори ведуться протягом декількох 

тижнів і, за свідченням фахівців, наближаються до завершення. Можливо, про результати 

буде відомо вже в найближчі дні. В той же час, прес-секретар Ralston Purina ухилився від 

коментарів, як і його колега з Nestle. 

Nestle володіє брендами Friskies, Mighty Dog і Alpo. Щодо продукції Ralston, то найбільш 

відомими є собачі корми Purina Dog Chow. Якщо покупка відбудеться, в одній із компаній 

зосередиться значна кількість відомих брендів галузі. Ця ситуація загрожує 

переслідуваннями з боку регулюючих органів.  

Не виключено, що означеним компаніям доведеться зняти з виробництва деякі бренди для 

того, щоб позбутися проблем з антимонопольним законодавством. 

Компанія Ralston володіє 27% ринку кормів для собак, який на сьогодні оцінюється в 4,3 

млрд. дол. Частка Nestle на цьому ринку − близько 12%. На ринку котячих кормів 

(оцінюється в 2, 6 млрд. дол.) частка Ralston становить 33%, частка Nestle − 13%. При цьому, 

ринок кормів для домашніх тварин часто поділяють на дві частини − сухі і консервовані 

продукти.  

Скориставшись цією обставиною, Nestle і Ralston мають можливість довести, що їх злиття 

буде охоплювати продукцію різних категорій і тому не слід говорити про «зашкалення», 

проти якого борються регулюючі органи. 

Наприклад, Ralston володіє значною часткою (39%) ринку сухих кормів для собак, який 

більше ніж удвічі перевищує за обсягом попиту ринок консервованих кормів. Nestle володіє 

тільки 6% цього ринку. І навпаки, Nestle дісталася левова частка ринку котячих консервів 

(50%), у той час як Ralston майже не займається випуском цієї продукції. 

Для Nestle покупка Ralston − довгоочікувана угода з американським партнером. Обидві 

компанії, що є найбільшими світовими виробниками харчових продуктів, залишалися 
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байдужими спостерігачами з боку від повальної епідемії злиття (наприклад, такі 

американські компанії, як Quaker Oats і Nabisco Holdings). 

Прагнення Nestle триматися віддалік від боротьби за апетитні шматки ринку було також і 

усвідомленою стратегією: компанія уникала сумнівних та ризикованих угод, у результаті 

яких народжувалися б безформні конгломерати-монстри. Nestle памʼятала про свою 

спеціалізацію (від мінеральної води й молочних продуктів до кави) і не бажала освоювати 

незнайомі категорії продукції.  

Голова Ради директорів Nestle Петер Брабек-Летмате чітко провадить напрям розвитку 

основних виробничих ліній, позбавляючись від допоміжних брендів. 

У цьому сенсі покупка Ralston ніяк не порушує стратегічні принципи Nestle. Обидві 

компанії вже зайняли гідне місце на ринку кормів для домашніх тварин. 

Питання до кейсу: 

1. Охарактеризуйте маркетингову стратегію компанії Nestle. 

2. Які можливості розкриваються для компанії Nestle у звʼязку з купівлею Ralston? 

3. Оцініть ринкову позицію компанії Nestle. У чому полягають переваги цих двох 

компаній порівняно з конкурентами? 

 

Тема 5. ТОВАРНИЙ МАРКЕТИНГ 

Зміст теми: 

5.1. Поняття товару. Класифікація, рівні, номенклатура, асортимент. Поняття товару, 

якості та конкурентоспроможності товару. Рівні товару: ключова цінність, основний товар, 

очікуваний товар, покращений товар, потенційний товар.  

Рівні ієрархії товарів: сімейство потреб, сімейство товарів, клас товарів, товарна лінія, тип 

товарів, торгова марка, товарна одиниця. Споживчі товари та послуги, промислові товари.  

Класифікація товарів. Типологія споживчих товарів за типом попиту. Номенклатура 

товарів і товарний асортимент. 

5.2. Товарні стратегії. Розробка нового товару. Поняття товарної політики підприємства. 

Причини старіння та оновлення товарів. Товарні стратегії: варіація продукту, 

диференціювання, диверсифікація продукту. Розробка нових товарів. Етапи розробки товару. 

Фактори успіху нового товару. 

5.3. Маркетинг життєвого циклу товару. Поняття життєвого циклу товару. Критерії 

визначення стадій життєвого циклу. Етапи життєвого циклу товару: впровадження, 

зростання, зрілість, спад. Аналіз життєвого циклу товарної категорії, різновиду товару і 

торгової марки. Основні різновиди кривих ЖЦТ. Стратегії маркетингу на різних етапах 

життєвого циклу товару: цілі і характеристики. 

5.4. Якість і конкурентоспроможність. Поняття якості, конкурентоспроможності. 

Тестування товару, методи тестування, сертифікація. Фактори конкурентоспроможності. 

Набір споживчих властивостей товару. Класифікація властивостей товару за ступенем 

вимірності. Класифікація властивостей товару за призначенням і характерними ознаками. 

5.5. Марочний маркетинг. Поняття торговельної марки. Елементи торгової марки. Поняття 

логотипу та торгового образу. Види товарних марок. Характеристика й особливості марки. 

Управління торговими марками. Марочні стратегії в товарному маркетингу. 

5.6. Тестування товару, назви, упаковки. Поняття тестування. Мета і завдання тестування. 

Якісні та кількісні методи проведення тестування. Тестування продукції: мета, завдання, 

види тестування. Тестування нового продукту; тестування продукту, існуючого на ринку. 

Цілі певного і сліпого тестування. Тестування упаковки: мета, завдання. Тестування «холл» і 

«хоум». Тестування назви: мета, завдання. Види тестування. Тестовані характеристики назви. 

Мета вивчення теми: 

1. Формування системи понять про товарний маркетинг. 

2. Вивчення елементів товарного маркетингу: особливостей розробки нового товару, 

маркетингу життєвого циклу товару, конкурентоспроможності товару, марочного 

маркетингу, товарних стратегій, тестування товару. 
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Завдання вивчення теми: 

1. Вивчити класифікацію товарів. 

2. Розглянути стратегії маркетингу життєвого циклу товару. 

3. Опанувати знаннями факторів конкурентоспроможності товару. 

4. Визначити фактори успіху розробки нового товару. 

5. Мати уявлення про етапи розробки товару. 

6. Ознайомитися з методами тестування товару. 

7. Ознайомитися з цілями, завданнями, особливостями марочного маркетингу. 

8. Сформувати уявлення про товарний маркетинг. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 етапів життєвого циклу товару; 

 етапів розробки нового товару; 

 класифікації та рівнів ієрархії товарів; 

 концепції життєвого циклу товарної категорії, товарної марки; 

 основних елементів товарної марки; 

 поняття марочного маркетингу; 

 сутності і типів товарних стратегій. 

умінь: 

 характеризувати методи тестування продукту, назви товару і упаковки; 

 визначати стратегію маркетингу життєвого циклу товару; 

 розкривати ширину, глибину і гармонійність асортименту; 

 відрізняти жорсткі і мʼякі параметри якості; 

 розрізняти підходи до визначення якості. 

навичок: 

 вибору методу тестування товару; 

 визначення етапів розробки товару; 

 визначення характеристик конкурентоспроможності товару; 

 класифікації товарів за ознаками; 

 моделювання етапів життєвого циклу товару; 

 розробки марочної політики. 

Завдання 5.1. 

Підприємство А випускає по одній моделі із декількох аналогічних груп товарів, а 

підприємство Б − багато моделей для кожної із декількох груп товарів, що розрізняються.  

Питання: 

Охарактеризуйте глибину і ширину їх асортименту. 

Завдання 5.2. 

Змоделюйте (схематично) зміну обсягу рекламних вкладень на різних стадіях 

традиційного ЖЦТ. 

Тест до теми 5.  

1. Товар − це: 

а) предмет, що забезпечує комфортні умови існування; 

б) предмет або дії, що мають корисність і призначені для продажу; 

в) предмет праці, призначений для особистого споживання; 

г) продукт власного виробництва, призначений для споживання в домашньому 

господарстві. 

2. Товарна політика підприємства − це: 

а) комплекс рішень з розробки і виведення на ринок товару; 

б) план маркетингових дій, який складає підприємство; 

в) дії, спрямовані на продаж вироблених товарів; 

г) час від виходу товару на ринок до його відходу з ринку. 

3. Конкурентоспроможність товару полягає у: 



561 

 

а) низькій ціні; 

б) гарній упаковці; 

в) здатності бути проданим на конкурентному ринку; 

г) здатності бути проданим на зовнішньому ринку. 

4. Товар ринкової новизни − це: 

а) модифікований товар; 

б) старий товар для нового ринку; 

в) піонерний товар; 

г) товар-локомотив. 

5. У процесі тестування упаковки вирішуються такі завдання: 

а) оцінка функціональних характеристик; 

б) оцінка колірної гами; 

в) співвідношення з продуктом; 

г) рівень асоціативності. 

6. У кожній товарній групі, що випускається підприємством, не менше 20-ти 

товарних видів. Мова йде про: 

а) широті асортименту; 

б) глибині асортименту; 

в) насиченості асортименту; 

г) гармонійності асортименту. 

7. Різниця в оцінці жорстких і мʼяких параметрів якості товару полягає в тому, що: 

а) жорсткі параметри оцінюються кількісно на основі технологічних та інших стандартів, 

мʼякі − оцінюються споживачами або експертами; 

б) жорсткі параметри незмінні, оскільки вони базуються на єдиних стандартах і не 

потребують вимірів; 

в) жорсткі параметри повʼязані з технологією і не мають відношення до аналізу якості 

товару; 

г) жорсткі параметри оцінюються експертними методами, а мʼякі − регламентовані і 

безпосередньо вимірювані. 

8. До марочних стратегій належить: 

а) розширення марочних кордонів; 

б) перехід в інший сегмент; 

в) зміна логотипу; 

г) розробка кампанії щодо посилення ринкової сили марки. 

9. Розробка нового товару − це: 

а) цикл технологічних процесів із створення товару; 

б) висування перспективних проектів і відбір ідей нового товару; 

в) комплексний процес, що включає паралельне здійснення технологічних, економічних і 

маркетингових дій, що мають з мету створення й виведення на ринок нового товару; 

г) процес обґрунтування інвестицій, калькуляція витрат, розрахунок ціни, прибутку. 

10. Етапом життєвого циклу товару, характерні ознаки якого: повільно зростаючий 

або стабільний збут, стабільний або падаючий прибуток, відносно низька ціна, незначні 

витрати на маркетинг, що нагадує реклама, поява товарних запасів, посилена 

конкуренція, − є етап: 

а) виведення товару на ринок;  

б) зростання;  

в) зрілості;  

г) занепаду. 

Контрольні питання до теми: 

1. Дайте визначення таких понять, як «товар» і «послуга». 

2. Наведіть класифікацію промислових товарів. 

3. Наведіть класифікацію споживчих товарів. 
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4. Обґрунтуйте роль якості і конкурентоспроможності товару. 

5. Перерахуйте етапи розробки нового товару.  

6. Поясніть різницю між шириною і глибиною асортименту. 

7. У чому полягає сутність тестування товару? 

8. У чому, на Вашу думку, полягає маркетингова ідея розробки товару? 

9. Як за допомогою маркетингових заходів можливо підтримувати товар на кожному 

етапі його життєвого циклу? 

10. Які на Вашу думку, маркетингові заходи забезпечують успіх марки на ринку? 

11. У чому, на Вашу думку, полягають особливості застосування товарних стратегій? 

 

Тема 6. ЦІНОВИЙ МАРКЕТИНГ 

Зміст теми: 

6.1. Роль і функції ціни. Роль ціни на ринку. Поняття і функції ціни. Класифікація цін. 

Структура ціни. Посилення стратегічної ролі ціни в процесі зміни економічного і 

конкурентного середовища. Місце ціни в системі маркетингового ціноутворення. Етапи 

маркетингового ціноутворення. 

6.2. Фактори маркетингового ціноутворення. Фактори ціноутворення. Виробничі фактори 

ціноутворення: витрати, виробничі і фінансові можливості. Попит як фактор ціноутворення. 

Закон попиту, еластичність попиту, фактор обмеженості доходу і психологічного настрою на 

ціну.  

Рівень конкурентності ринку як фактор ціноутворення. Конкуренція продавців і покупців, 

перехресна еластичність цін. Властивості товару як фактору ціноутворення. Тип товару, 

стадія життєвого циклу, якість. Фіксація цін, адміністративне та економічне регулювання. 

Керованість ціноутворення в каналі товароруху. Стратегічна мета підприємства як фактор 

ціноутворення. 

6.3. Цінові стратегії. Поняття цінової стратегії. Типи цінових стратегій. Цінові стратегії: за 

рівнем цін на нові товари, за мірою зміни ціни, відносно конкурентів, за принципом товарної 

і купівельної диференціації: цілі, умови застосування, переваги й недоліки. 

6.4. Методи маркетингового ціноутворення. Типологія методів ціноутворення. Витратні 

методи ціноутворення, застосування витратного методу під час розрахунку нижчих меж цін. 

Методи ціноутворення, орієнтовані на попит. Методи ціноутворення, орієнтовані на 

конкуренцію. Похідні методи ціноутворення. 

6.5. Тактичні прийоми маркетингового ціноутворення. Основні прийоми і методи 

вивчення цін та цінової ситуації на ринку. 

Мета вивчення теми: 

1. Формулювання системи понять про ціновий маркетинг. 

2. Ознайомлення з факторами, прийомами і методами маркетингового ціноутворення, 

ціновими стратегіями. 

Завдання вивчення теми: 

1. Сформувати систему уявлень про цінову складову комплексу маркетингу. 

2. Оволодіти роль і функції ціни на ринку. 

3. Ознайомитися з методами маркетингового ціноутворення. 

4. Вивчити цінові маркетингові стратегії. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 місця ціни в системі маркетингового ціноутворення; 

 основних факторів маркетингового ціноутворення; 

 основ цінової стратегії; 

 поняття, ролі і функцій ціни на ринку; 

 факторів, що визначають зростання стратегічної ролі ціни. 

вмінь: 

 розкривати фактори маркетингового ціноутворення; 
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 обирати методи ціноутворення; 

 обирати цінову маркетингову стратегію залежно від загальної стратегії підприємства, 

ставлення до конкурентів, купівельної і товарної диференціації. 

навичок: 

 визначення методів ціноутворення залежно від стратегії підприємства; 

 визначення переваг і недоліків цінових стратегій; 

 застосування тактичних прийомів маркетингового ціноутворення. 

Завдання 6.1. 

Дайте відповідь, на які товари або за яких умов: 

а) ціна пропозиції збігається з ціною реалізації; 

б) ціна попиту збігається з ціною реалізації; 

в) ціна попиту < ціна реалізації < ціна пропозиції. 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

Завдання 6.2. 

Складіть схему взаємодії елементів маркетингового ціноутворення: страхування ціни, 

розробка цінових стратегій, постановка цілей ціноутворення, визначення факторів 

ціноутворення, вибір методу ціноутворення, вибір тактичних прийомів ціни. 

Завдання 6.3. 

Підприємство діє на ринку коштовного, складного у виготовленні товару, має постійних 

споживачів свого товару, конкуренція на ринку значна. 

Питання: 

1. Яку цінову стратегію буде використовувати підприємство? Аргументуйте відповідь. 

2. Спрогнозуйте варіанти зміни стратегії відповідно до зміни конʼюнктури. 

Завдання 6.4. 

На технічно складний товар Х необхідно призначити конкурентоспроможну ціну. 

Аналогічний товар У основного конкурента успішно продається за ціною 2000 грн./од.  

Група експертів провела порівняльне тестування основних властивостей цих товарів, а 

також ранжування їх за важливістю для споживання, прийнявши за одиницю найменш 

важливу властивість: 

Таблиця 6.1. 

Бальна оцінка властивостей товарів 

Властивості товарів А Б С Д 

Ранг важливості 1 2 3 4 

Оцінка товарів в 

баллах 

Товар Х 4 2 4 4 

Товар У 4 4 3 5 

Завдання 6.5. 

Традиційно застосовуючи витратний метод ціноутворення, власник кіоску отримує 25% 

прибутку до витрат.  

Закупівельна ціна товару А складає 1,3 грн./шт., товару Б − 12 грн./шт., товару С − 30 

грн./кг.  

Закупівельний обсяг товару А складає 300 шт., товару Б − 1000 шт., товару С − 150 кг.  

Загальні транспортні витрати складають 2 тис. грн., вартість оренди складає 150 грн. на 

день, заробітна плата продавця − 500 грн. на тиждень.  

Товар передбачається продати за тиждень. 

Питання: 

Потрібно визначити продажні ціни товарів. 

Тест до теми 6.  

1. В ролі ціна індикатора ринкової конʼюнктури виконує таку функцію: 

а) знаряддя конкурентної боротьби; 

б) інструменту управління ефективністю ринку; 

в) характеристики співвідношення попиту і пропозиції; 
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г) інструменту отримання прибутку. 

2. Для маркетолога на ринку дійсний інтерес представляє: 

а) співвідношення базових цін, що визначається їх вартістю; 

б) гранична корисність кінцевого продукту; 

в) ціна як сума грошей, що споживач готовий заплатити за одиницю товару; 

г) максимальна ціна, яку бажає запропонувати власник товару. 

3. Покупець зацікавлений придбати товар за ціною: 

а) пропозиції; 

б) попиту; 

в) реалізації; 

г) жорстко фіксованої. 

4. Відповідні маркетингові концепції «вдосконалення виробництва» ціни, 

призначаються на товари: 

а) високої якості; 

б) широкого вжитку; 

в) престижні; 

г) індивідуального попиту. 

5. Стратегічній меті підприємства щодо захоплення масового ринку, відповідають 

ціни: 

а) вищі за середньоринкові; 

б) нижче за середньоринкові; 

в) на рівні середньоринкових; 

г) рівень ціни не впливає на захоплення ринку. 

6. Маркетингове ціноутворення орієнтоване на: 

а) попит, витрати; 

б) конкуренцію, попит; 

в) витрати, конкуренцію; 

г) попит, конкуренцію, витрати. 

7. Покупці, які оцінюють покупку з точки зору відповідності ціни та якості товару, 

стосовно ціни характеризуються як: 

а) раціональні; 

б) «марнотрати»; 

в) апатичні; 

г) економні. 

8. Параметричне ціноутворення є характерними для: 

а) монопольного товару; 

б) продукт-комплекту (складного); 

в) традицій ціноутворення в галузі; 

г) товару, що має багато якісних характеристик. 

9. Заниження ціни на товар-приманку є основою стратегії: 

а) диференціації цін у межах взаємоповʼязаних товарів; 

б) цінової дискримінації; 

в) цінових ліній; 

г) переважної ціни. 

10. Округлення цін належить до: 

а) методів ціноутворення; 

б) ціновим стратегіям; 

в) тактиці ціноутворення; 

г) факторів ціноутворення. 

Контрольні питання до теми: 

1. Для яких умов характерним є ціноутворення на основі забезпечення цільового 

прибутку? 
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2. Назвіть фактори маркетингового ціноутворення. 

3. У чому, на Вашу думку, полягають основні недоліки витратного методу? 

4. Як Ви вважаєте, в яких випадках застосовуються методи, орієнтовані на попит? 

5. Що становить основу ризику при застосуванні стратегії «ціни проникнення»? 

6. Як, на Вашу думку, маркетинг трактує таке поняття, як «ціна»? 

7. Який фактор є основним орієнтиром у процесі призначення ціни на престижні товари? 

8. У чому, на Ваш погляд, полягають особливості виробничих методів ціноутворення? 

9. Які особливості застосування стратегії цінових спрямувань Ви знаєте? 

10. Які, на Вашу думку, умови сприяють призначенню високих цін на підприємстві? 

 

Тема 7. ЗБУТОВИЙ МАРКЕТИНГ 

Зміст теми: 

7.1. Основні поняття. Поняття руху товару. Економічне і фізичне переміщення товару. 

Поняття збуту товару, його типи. Функції збуту, потоки руху товару. Відмінні 

характеристики збуту/продажу і збутового маркетингу. 

7.2. Функції та етапи збуту. Зміст основних етапів збуту підприємства: пошук покупця, 

організація обробки і виконання замовлень. Основні завдання комерційної логістики. 

7.3. Канали руху товарів (розподілу, збуту), їх поняття, основні типи. Довжина і ширина 

каналу. Рівень каналів руху товару. Ефективність та оптимальність каналів різного рівня. 

7.4. Причини і стратегії вибору посередників. Мета передачі збутових функцій 

посередникам. Причини використання та невикористання посередників. Стратегії збуту за 

принципом вибору посередників/клієнтів: ексклюзивний, інтенсивний і селективний тип 

збуту. 

7.5. Види посередників. Класифікація посередників. Види торгових посередників за 

функціями збуту. Види посередників за наявністю власності. Види посередників-власників 

товару, що продається. Види посередників, які не мають права власності на товар, що 

продається. Види агентів. 

7.6. Взаємозвʼязки в каналі товароруху. Принципи взаємовідносин із посередником до і 

після вибору каналу руху товару. Критерії вибору посередників. Форми контролю і 

стимулювання роботи посередника. Форми співпраці рівнів каналу руху товару. Ознаки 

конвенціональних й координованих каналів руху товару.  

Координація руху товарів: вертикальна і горизонтальна. Вертикальні маркетингові 

системи: корпоративні, контрольовані та договірні канали руху товару. Стратегії 

підприємства щодо залучення посередників: стратегія «вштовхування», «притягання», 

змішані стратегії. Типи конкуренції в каналі товароруху. Франчайзинг як форма координації. 

Мета вивчення теми: 

1. Сформувати уявлення про збутовий маркетинг. 

2. Ознайомлення з етапами збуту, збутовими стратегіями. 

Завдання вивчення теми: 

1. Розкрити класифікацію посередників. 

2. Ознайомитися з основними збутовими стратегіями. 

3. Вивчити такі поняття, як «збут», «рух товару», «канали руху товарів». 

4. Ознайомитися з принципами взаємовідносин у каналі товароруху. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 етапів руху товару; 

 завдання управління рухом товарів; 

 каналів руху товарів (розподілу, збуту), їх поняття, основні типи; 

 поняття збуту товару, його типи; 

 поняття розподілу товарів (дистрибуції); 

 поняття руху товару; 

 сутності франчайзингу та факторингу в русі товару; 
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 функцій збуту, потоки розподілу. 

вмінь: 

 відрізняти прямі звʼязки (direct-marketing) і непрямі канали; 

 характеризувати умови, що визначають необхідність існування посередників; 

 розрізняти організаційну структуру оптової та роздрібної торгівлі; 

 розрізняти стратегії збуту за принципом вибору клієнтів і за способом залучення 

клієнтів. 

навичок: 

 обрання дистрибʼютора; 

 вибору ефективного і оптимального каналу руху товару різного рівня; 

 визначення довжини, ширини і рівня каналів руху товару; 

 володіння методами інтеграції. 

Завдання 7.1. 

Прийміть рішення щодо вибору каналу руху товару за критерієм ефективності (млн. грн.): 

 канал нульового рівня: 

 витрати, повʼязані з утриманням та експлуатацією власної роздрібної торгової мережі-

150; 

 витрати обігу (оптово-збутові і роздрібні) − 100; 

 прибуток від реалізації товарів − 500; 

 однорівневий канал (прямі звʼязки з роздрібною торгівлею): 

 витрати обігу (оптово-збутові, транзитні) − 60; 

 прибуток − 300; 

 дворівневий канал (виробник продає товар оптовому посереднику): 

 витрати обігу (збутові) − 40; 

 прибуток − 120. 

Обґрунтуйте відповідь. 

Завдання 7.2. 

Підприємство №1: відвантажило замовлену гідроелектростанцією турбіну великої 

потужності. Монтаж здійснювався працівниками підприємства. 

Підприємство №2: відвантажило 5-ти атомним електростанціям створений ним 

вимірювальний прилад. Протягом певного часу працівники підприємства здійснювали 

контроль за функціонуванням приладу, а також гарантійний ремонт. Крім того, було 

організовано навчання персоналу атомним станцій. 

Підприємство №3: відвантажило 8-ми оптовим підприємствам, 25-ти супермаркетам і 5-ти 

ресторанам набори обіднього посуду. 

Питання: 

Вкажіть тип збуту для кожного із підприємств. 

Завдання 7.3. 

Виробниче підприємство продало товари великому оптовому підприємству 

(дистрибʼютору) і оптовому підприємству.  

Ці підприємства, в свою чергу продали ці товари 12-ти роздрібним підприємствам. 

Питання: 

Укажіть тип каналу, визначте довжину і ширину каналу. 

Завдання 7.4. 

Підприємство, що домінує на ринку персональних компʼютерів, продало персональні 

компʼютери, що належали йому, 84 центрам з їх реалізації (магазини цього підприємства є 

майже в усіх великих містах країни) з метою реалізації товару через незалежних 

посередників. 

Питання: 

Назвіть причини, що могли б викликати зміну збутової політики підприємства? 

Завдання 7.5. 
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Завод просуває свою продукцію через ланцюг посередників, що складається з трьох 

оптових посередників і роздрібного магазину.  

Кожен з посередників робить свою націнку на товар у розмірі 30% відносно ціни заводу. 

Питання: 

Як збільшиться ціна товару для кінцевого споживача відносно ціни заводу? 

Тест до теми 7.  

1. Рух товару − це: 

а) транспортне переміщення товару; 

б) сфера товарного обігу; 

в) переміщення товарів в економічному і географічному просторі; 

г) просування товару. 

2. Канал руху товару − це: 

а) водний шлях перевезення товару; 

б) ланцюжок торгових посередників, через які проходить товар; 

в) маршрут руху товару в географічному просторі; 

г) час руху товару від виробника до споживача. 

3. До логістичних функцій належить: 

а) закупівля товарів для подальшої поставки іншим підприємствам; 

б) комплектування товарних партій відповідно до потреб клієнта; 

в) кредитування клієнта; 

г) маркетингові дослідження і збір інформації. 

4. Найбільш протяжний канал розподілу обирається під час, коли: 

а) присутня велика кількість дрібних виробників і роздрібних торгових точок; 

б) розподіляються великогабаритні товари; 

в) велике торговельне підприємство закуповує великі партії товарів; 

г) виробник приймає посередницькі функції. 

5. До класифікації збутових стратегій за способом залучення клієнтів належить 

стратегія: 

а) проштовхування; 

б) втягування; 

в) селективна; 

г) диверсифікації. 

6. Посередники, які мають право діяти від імені виробника, − це: 

а) брокери; 

б) дрібнооптові постачальники; 

в) оптові торговці; 

г) промислові дистрибʼютори. 

7. Посередники виконують такі функції: 

а) ведення ділових операцій; 

б) логістичні функції; 

в) обслуговуючі функції; 

г) всі відповіді вірні. 

8. Вертикальна маркетингова система − це: 

а) інтегроване обʼєднання всіх учасників каналу руху товару; 

б) підпорядкування філій головному підприємству; 

в) форма планування «зверху вниз» і «знизу вгору»; 

г) придбання компанії аналогічного профілю у власність. 

9. Велика узгодженість між учасниками каналу руху товару досягається завдяки: 

а) конвенціональному каналові руху товару; 

б) вертикальній маркетинговій системі; 

в) посередницькій формі; 

г) горизонтальній координації. 
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10. Франчайзинг − це: 

а) аналіз чинників, що впливають на дистрибуцію; 

б) збір інформації про купівлю-продаж товару; 

в) придбання дебіторської заборгованості підприємства-продавця; 

г) тип організації бізнесу, що передбачає створення широкої мережі однорідних 

підприємств. 

Контрольні питання до теми: 

1. Дайте визначення такого поняття, як «збутовий маркетинг». 

2. Наведіть кваліфікацію посередників. 

3. Назвіть основні функції збуту. 

4. Охарактеризуйте стратегії із залучення посередників. 

5. Перерахуйте етапи збуту. 

6. У чому, на Вашу думку, полягають завдання збутового маркетингу? 

7. Як Ви вважаєте, завдяки чому посередники заощаджують комунікаційні та транспортні 

ресурси?  

8. Які основні принципи управління каналами руху товарів? 

9. Які основні причини, за яких виробник відмовляється від використання посередників у 

процесі збуту товарів? 

10. Яку роль, на Вашу думку, виконують посередники? 

 

Тема 8. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

Зміст теми: 

8.1. Цілі маркетингових комунікацій. Поняття маркетингу комунікацій, просування, 

цільової аудиторії. Найбільш поширені форми комунікацій: реклама, звʼязки з 

громадськістю, пабліситі, пропаганда, заходи щодо стимулювання збуту, прямий маркетинг, 

особистий продаж, реклама на місці продажу, мерчандайзинг. Цілі маркетингових 

комунікацій. 

8.2. Форми комунікацій. Реклама як важливий елемент комплексу просування. Коротка 

історія розвитку реклами. Класифікація видів реклами. Засоби поширення реклами. Реклама 

в пресі. Друкована реклама. Аудіовізуальна реклама. Радіореклама. Телереклама. Пряма 

поштова реклама. Рекламні сувеніри. Зовнішня реклама. компʼютеризована реклама. 

Звʼязки з громадськістю: поняття, цілі та завдання служби звʼязків з громадськістю, сфера 

застосування паблік рілейшнз. Заходи паблік рілейшнз. Формування цілей, стратегії та 

бюджету PR-кампанії. Складові елементи паблік рілейшнз: пропаганда і пабліситі. 

Заходи щодо стимулювання збуту: поняття, цілі та завдання. Особливості маркетингової 

діяльності щодо стимулювання збуту. 

Прямий маркетинг: поняття, цілі та завдання. Засоби прямого маркетингу. Переваги 

використання прямого маркетингу в процесі комунікації. 

Особисті продажі: поняття, цілі та завдання. Процес особистого продажу. Типи поведінки 

продавця в процесі особистого продажу: переваги і недоліки. Поняття мерчандайзингу. 

8.3. Етапи розробки форм комунікації. Стадії розробки форм комунікації. Вибір цільової 

аудиторії, визначення бажаної відповідної реакції. Етапи купівельної готовності. Ієрархія 

впливу просування. Модель «дізнайся-відчуй-купи». Модель «купи-відчуй-дізнайся». Вибір 

звернення та засобів її розповсюдження: модель AIDA. Структура, тематика і форма 

звернення.  

Розробка стратегії реклами. Вибір засобів поширення звернення. Дослідження ефекту 

впливу повідомлення на цільову аудиторію: економічні та неекономічні методи оцінки. 

Особливості оцінки ефективності заходів щодо стимулювання продажів. Причини зниження 

ефективності реклами. 

8.4. Принципи формування рекламного бюджету. Розробка рекламного бюджету. Методи 

складання рекламного бюджету: аналітичні та неаналітичні, їх характеристика, особливості 

застосування. Облік дії S-образного ефекту при розробці бюджету. 
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8.5. Правове регулювання маркетингових комунікацій. Законодавство як основа 

дотримання етичних і соціальних норм при проведенні політики комунікацій. Основні 

законодавчі акти українського законодавства щодо реклами. Міжнародні стандарти 

рекламної діяльності.  

Етичні питання маркетингу комунікацій. Основні способи правового захисту споживачів і 

конкурентів від методів недобросовісного просування. 

Мета вивчення теми: 

1. Аналіз правового регулювання маркетингових комунікацій. 

2. Розгляд форм маркетингових комунікацій. 

3. Формування системи понять про маркетинг комунікацій. 

Завдання вивчення теми: 

1. Пізнати етапи купівельної готовності. 

2. Вивчити основні форми комунікацій. 

3. Ознайомитися з українським законодавством, що регулює комунікаційну діяльність. 

4. Проаналізувати сутність, особливості й цілі маркетингових комунікацій. 

5. Розглянути достоїнства і недоліки різних форм і видів реклами як інструменту 

маркетингу комунікацій. 

6. Опрацювати етапи розробки форм комунікацій. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 етапів розробки і впровадження засобів комунікації; 

 історії розвитку різних форм комунікацій; 

 найбільш поширених сучасних форм комунікацій; 

 переліку методів і засобів стимулювання збуту; 

 переліку правових актів, що регулюють маркетингові комунікації. 

вмінь: 

 аналізувати етичні проблеми різних форм комунікацій; 

 розглядати процес розробки бюджету просування; 

 визначати форми комунікацій; 

 розуміти класифікацію форм і видів реклами; 

 розрізняти етапи купівельної готовності; 

 відрізняти переваги і недоліки різних видів реклами. 

навичок: 

 аналізу етапів особистого продажу; 

 вибору форми маркетингової комунікації; 

 визначення ефективності реклами; 

 визначення способів просування за етапами купівельної готовності; 

 використання законодавчих актів у комунікаційній діяльності; 

 складання бюджету маркетингових комунікацій. 

Завдання 8.1. 

Товар − портативний пристрій для прання, заснований на ультразвукі.  

Виокреміть групу цільового впливу, виберіть засоби поширення реклами, основні 

рекламні аргументи. 

Завдання 8.2. 

За наведеними нижче даними визначте ефективність реклами. 

Приріст прибутку компанії склав 825 тис. грн.  

Витрати на рекламу складались наступним чином. 

Рекламне оголошення в пресі: тариф на 1 см2 газетної площини − 250 грн.; оголошення 

займають загальну площу − 140 см2.  

Телевізійна реклама: тариф за 1 хв. демонстрації по TV − 8 тис. грн. за 1 хв.; укладено 

договір на 5 днів показу по 5 хв. на день.  
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Пряма поштова реклама: розіслано 100 тис. рекламних листівок; виготовлення 

(друкування) − 0,1 грн./шт.; розсилка коштувала 5 грн./шт. 

Завдання 8.3. 

Заповнить таблицю (+ або −): 

Таблиця 8.1 

 Реклама Особистісний  

продаж 

Пабліситі Заходи щодо 

стимулювання збуту 

Особистісний контакт із 

споживачем 

    

Відомий замовник, який 

оплатив повідомлення 

    

Формується стійка перевага до 

товару 

    

Завдання 8.4. 

Для оцінки ефективності поштової розсилки рекламних матеріалів був проведений 

експеримент: мешканцям одного району рекламні листівки опускалися в поштові скриньки; 

жителі іншого, контрольного району їх не отримували. Витрати на рекламу склали 70 тис. 

грн. 

Відповідно були виокремлені дві групи ринків − пробна і контрольна. Були отримані 

наступні дані щодо продажів рекламованого товару: 

Таблиця 8.2 

Продаж товару 

Вид ринку Обсяг продажів, тис. грн. 

До експерименту Після експерименту 

Пробний 2000 2300 

Контрольний 1000 1020 

Визначте економічну ефективність реклами. 

Завдання 8.5. 

Прибуток підприємства мало стійкий характер: середній показник 300 тис. грн. щомісяця. 

Було проведено рекламна кампанія, на яку використано 150 тис. грн., після чого прибуток 

подвоївся. 

Визначте ефективність рекламної кампанії. 

Тест до теми 8:  

1. Сукупність споживачів, які приймають купівельні рішення, − це: 

а) потенційні споживачі; 

б) цільова аудиторія; 

в) клієнти; 

г) рекламна аудиторія. 

2. Інтеграція методів і засобів стимулювання збуту з урахуванням часу та інтеграції 

покупців − це: 

а) просування; 

б) promotion-mix; 

в) marketing-mix; 

г) інтегровані маркетингові комунікації. 

3. Головною ідеєю концепції інтегрованих маркетингових комунікацій є: 

а) знання своїх споживачів, відхід від «безособових» споживачів; 

б) використання якомога більшої кількості комунікацій; 

в) скорочення витрат на просування; 

г) інтеграція споживачів, обʼєднання їх в асоціації та спілки. 

4. До каналів особистої комунікації не належать: 

а) телефонні контакти; 
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б) особисті зустрічі; 

в) листування; 

г) телебачення. 

5. До засобів прямого маркетингу належать: 

а) реклама в спеціалізованих журналах; 

б) реклама в місті продажу; 

в) direct mail; 

г) знижки постійним клієнтам. 

6. До каналів неособистої комунікації не належать: 

а) друк; 

б) наочні засоби реклами; 

в) презентація; 

г) спілкування через мережу Інтернет. 

7. Прямий маркетинг − це стимулювання покупок у результаті контакту із 

споживачем, безпосередньо або поштою; спрямований на отримання від нього негайної 

відповідної реакції. Вставте пропущене слово: 

а) вибагливим; 

б) затиснутим; 

в) конкретним; 

г) масовим. 

8. До причин, за якими знижується ефективність реклами, не належать: 

а) зростання обсягу інформації; 

б) звернення покупця до інших джерел інформації; 

в) швидкий ефект забування реклами; 

г) використання реклами конкурентами. 

9. Економічна ефективність реклами визначається шляхом вимірювання її впливу на: 

а) обсяг продажів; 

б) розмір витрат; 

в) ставлення споживачів до рекламованого товару (послуги); 

г) запамʼятовування реклами. 

10. Розробка бюджету просування товару здійснюється такими методами. Вкажіть 

зайве: 

а) методом залишку; 

б) методом приросту; 

в) методом розрахунку на основі цілей і завдань; 

г) методом рентабельності інвестицій. 

Кейс до теми. Просування нового товару на зарубіжний ринок. 

Фірма «Coloured Light», відома у Великобританії як виробник трубок і ламп 

флуоресцентного освітлення, наприкінці 80-х років прийняла рішення про проникнення і 

закріплення позиції на закордонному ринку. Попереднє рішення було зорієнтовано на 

Західну Європу. 

Конкурентні переваги фірми на внутрішньому ринку обумовлені її пріоритетом і певними 

досягненнями в галузі конструювання та виробництва трубок з широкою гамою світлових 

ефектів, призначених для застосування в побуті та промисловості.  

Основним товаром фірми є скляна трубка, довжина якої можлива будь-яка, а діаметр − від 

2 до 5 см. Трубка покривається всередині різними хімічними основами, а потім 

наповнюється інертним газом або сумішшю декількох газів (неон, криптон, аргон). Газ при 

проходженні електричного розряду через трубку флуоресціює, виробляючи яскраве світло. 

Фахівці фірми розробили декілька комбінацій хімічного покриття і газів, завдяки чому 

можливо отримати не лише різноманітність пофарбованого світла, а й також різні відтінки 

білого світла.  
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Це надає можливість фірмі найповніше задовольняти запити замовників. Споживачі 

особливо використовують трубки для зовнішньої реклами.  

Цих замовників також приваблює, що за їх бажанням фірма надає зовнішньому склу 

трубки будь-яку форму, складає необхідну композицію форм і кольорів.  

Крім того, особливі електричні схеми дають можливість створити ефект руху. Подібна 

технологія відома в світі, але досягнення фірми в дизайні перевершують багатьох 

конкурентів.  

Нещодавно фірма запропонувала новий товар, результат власних технологічних розробок, 

− мініатюрні конструкції. Незважаючи на їх доволі високу собівартість, «Coloured Light», 

покладаючись на міцні ринкові позиції, сподівається на можливість реалізації новинки за 

досить високою ціною. 

Зарубіжні західноєвропейські замовники, які цінували особливо тонкі світлові ефекти, 

купували близько 10% обсягу виробництва фірми.  

Розширенню продажів на цих ринках перешкоджала наявність великої кількості 

національних виробників аналогічної продукції. Однак віце-президент з маркетингу фірми 

вважає, що завдяки новинці, яку на сьогодні ще ніхто не пропонує, фірма має можливість 

заволодіти лідируючою позицією на будь-якому ринку щомінімум протягом року.  

Керівництво фірми схвалило ідею віце-президента з маркетингу та визначило за мету на 

найближчий період проникнення на зарубіжний ринок, вибір цільового ринку і закріплення 

позицій на обраному ринку. 

Питання і завдання до кейсу: 

1. Які дослідження, на Вашу думку, необхідно здійснити для вибору цільового ринку? 

2. Яку стратегію Ви порекомендуєте фірмі використовувати для вибору цільового ринку? 

3. Які способи просування на ринок новинки фірми «Coloured Light» Ви б 

порекомендували віце-президенту з маркетингу? 

Контрольні питання до теми: 

1. Назвіть основні методи розрахунку рекламного бюджету. 

2. Назвіть та охарактеризуйте основні форми маркетингових комунікацій. 

3. Назвіть цілі маркетингових комунікацій. 

4. Перерахуйте основні види реклами. 

5. Сформулюйте поняття маркетингу комунікацій. 

6. Як Ви вважаєте, у чому полягає розробка форм комунікацій? 

7. У чому, на Ваш погляд, полягає роль законодавчого регулювання маркетингу 

комунікацій? 

8. У чому полягають особливості використання різних форм маркетингових комунікацій? 

9. Які етапи, на Вашу думку, проходить процес розробки форм комунікацій? 

10. Які завдання поставлені перед розробкою бюджету маркетингових комунікацій? 

 

Тема 9. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Зміст теми: 

9.1. Мета й етапи маркетингових досліджень. Поняття маркетингового дослідження, цілі, 

завдання, етапи проведення маркетингових досліджень. Роль маркетингових досліджень в 

інформаційно-аналітичному забезпеченні управлінських і регулюючих функцій маркетингу.  

Процес планування маркетингового дослідження. Причини проведення маркетингових 

досліджень. Завдання маркетингового дослідження споживачів. 

9.2. Система маркетингової інформації. Інформаційне забезпечення маркетингу. Поняття 

маркетингової інформації, її роль у маркетинговому дослідженні. Джерела маркетингової 

інформації.  

Система маркетингової інформації. Звіт про ринкове середовище. Джерела інформації за 

типами ринків. Класифікація маркетингової інформації.  

Види маркетингової інформації, приклади кількісної та якісної інформації. Проблема 

забезпечення надійності інформації. 
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9.3. Типологія маркетингових досліджень. Класифікація маркетингових досліджень. 

«Кабінетне» і «польове» дослідження, їх особливості.  

Можливості безпосереднього спостереження при зборі маркетингової інформації. 

Інформація про споживачів. Вибірковий метод отримання інформації про споживачів. 

Забезпечення репрезентативності вибіркової інформації. 

Опитування як найбільш поширена форма отримання маркетингової інформації. Види 

опитувань, їх характеристика. Періодичність та повнота проведення опитувань. 

Панелі споживачів як джерело інформації про споживачів, їх організація, інформаційний 

потенціал. Індивідуальне і групове інтервʼювання споживачів, телефонні інтервʼю. Фокус-

групи. Анкетування як форма опитування, його сутність, завдання та основи методології.  

Вимоги щодо складання анкети. Експертні дослідження. Роль експертних оцінок як 

джерела маркетингової інформації. Основні види експертних досліджень. 

Мета вивчення теми: 

1. Формування системи понять про маркетингові дослідження і маркетингову 

інформацію. 

2. Формулювання вихідних уявлень про роль маркетингових досліджень в системі 

маркетингу. 

Завдання вивчення теми: 

1. Розглянути етапи проведення маркетингових досліджень. 

2. Вивчити особливості методів збору маркетингової інформації. 

3. Ознайомитися з цілями і завданнями проведення маркетингових досліджень. 

Результатами успішного вивчення теми є набуття студентами 

знань: 

 методів маркетингових досліджень; 

 особливостей системи маркетингової інформації; 

 сутності маркетингового дослідження. 

вмінь: 

 визначати методи проведення дослідження; 

 розкривати типи необхідної маркетингової інформації; 

 формулювати цілі та завдання проведення маркетингового дослідження. 

навичок: 

 вибору методу збору маркетингової інформації відповідно до необхідного типу даних; 

 підготовки плану проведення маркетингового дослідження; 

 постановки проблеми маркетингового дослідження; 

 розробки етапів проведення маркетингового дослідження. 

Завдання 9.1. 

Розробіть план внутрішньої звітності торговельного підприємства, яку можливо 

використовувати в маркетингових дослідженнях. 

Завдання 9.2. 

Складіть експертну групу, до якої входитимуть Ваші однокурсники/знайомі, з метою 

короткострокового (місячного) прогнозу цін на три товари за Вашим вибором і на обраному 

Вами типі ринку (муніципальному, приватному, міському сільськогосподарському).  

Надайте кожному із експертів бал компетентності (знання ринку) і відтворіть середній бал 

(за формулою простої середньої арифметичної).  

Запропонуйте їм відповісти на поставлене запитання письмово та анонімно.  

Відповіді (по кожному товару) проранжуйте. Розподіліть і перерахуйте його 

характеристики: квартіль, мода, медіана.  

Відкиньте відповіді, що потрапили за межі 1-го і 3-го квартілей, а експертів, які потрапили 

до міжквартільної відстані, ознайомте з усіма відповідями.  

Дозвольте їм змінити думку і проведіть 2-й тур опитування.  

Повторіть усі операції і порахуйте середню величину відповідей міжквартільної відстані, 

що й буде вважатися прогнозом. Через місяць перевірте його правильність. 
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Питання: 

Як називається даний метод експертних оцінок? 

Завдання 9.3. 

Розробіть 5 запитань анкети про якість обслуговування в супермаркеті. Анкета повинна 

містити орієнтоване питання, два кореспондуючих питання, одне питання з інтервальним 

підходом, одне відкрите питання.  

Питання: 

Обґрунтуйте мету включення кожного з питань та їх взаємозвʼязок. 

Завдання 9.4. 

Чим більше інформації про себе надає підприємство своїм акціонерам і клієнтам, тим 

більше конкуренти дізнаються про його стратегії і програми, що й надає їм можливість 

швидко запозичувати і копіювати їх.  

Питання: 

Запропонуйте способи зміцнення позицій підприємства. 

Завдання 9.5.  

Розподіліть у логічний ланцюг наступні пункти маркетингового дослідження: 

1. Збір інформації. 

2. Відбір джерел інформації. 

3. Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження. 

4. Аналіз зібраної інформації. 

5. Представлення отриманих результатів: 

?  ?  ?  ?  ? 

Рис. 9.1. Пункти маркетингового дослідження 

Завдання 9.6.  

Який з представлених нижче питальників належить до прихованих, а який − до відкритих? 

А: 

1. Як Ви вважаєте, чому люди купують спортивні машини? 

2. Які чинники враховують люди при їх придбанні? 

3. Чи думають люди, які купують спортивні машини, про престиж? 

Б: 

1. Чому Ви купуєте спортивну машину? 

2. Які фактори Ви при цьому враховуєте? 

3. Чи важливий для Вас престиж при покупці спортивної машини? 

Завдання 9.7.  

Розташуйте у правильній послідовності операції, що становлять процес маркетингового 

дослідження? 

1. Рекомендації. 

2. Отримання первинної інформації. 

3. Визначення проблеми. 

4. Дослідження результатів. 

5. Аналіз даних. 

6. Аналіз вторинної інформації. 

Завдання 9.8.  

У ході маркетингових дослідженнях проводяться:  

а) дослідження ринку і продажів;  

б) дослідження продукту.  

Вкажіть, які з наведених нижче висловлювань належать до дослідження ринку і продажів, 

а які − до дослідження продукту: 

 генерація ідей про нові продукти; 

 прогноз обсягу продажів; 

 отримання інформації про конкурентів; 

 тестування продукції; 



575 

 

 оцінка ємності ринку; 

 аналіз тенденцій зміни ринку; 

 організація маркетингу тестованих продуктів; 

 визначення характеристики ринку і його сегментів; 

 розробка концепції тестування продукту; 

 отримання інформації про існуючих і потенційних споживачів; 

 дослідження і випробування різних видів упаковки; 

 визначення системи переваг споживачів. 

Завдання 9.9. 

Заповнить таблицю прикладів попередніх і завершальних досліджень. 

1. Чому, на Вашу думку, така величезна плинність торгових працівників? 

2. Проведення експериментів у магазині для визначення ефекту. 

3. Чи ефективна реклама? 

4. Обговорення серед провідних співробітників з метою визначення розміру зниження 

ціни. 

5. Опитування торгового персоналу, бесіди з керівниками збутових служб. 

6. Чому, на Вашу думку, падає збут? 

7. Обговорення серед провідних співробітників з метою формування ефективності. 

8. Як Ви думаєте, чи позначитиметься суттєво на збуті зниження ціни на 10%? 

9. Опитування споживачів і не споживачів для вимірювання запамʼятовування реклами. 

10. Як Ви вважаєте, чи призведе зниження ціни до збільшення обсягу збуту? 

11. Обговорення серед провідних співробітників з метою виявлення основної проблеми. 

12. Як Ви гадаєте, чи спроможні споживачі згадати рекламне оголошення через день після 

його появи? 

Таблиця 9.1 

Приклади попередніх і завершальних досліджень 

Невизначена постановка 

проблеми 

Попереднє 

дослідження 

Конкретизація 

проблеми 

Завершення 

дослідження 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 

Завдання 9.10.  

Під час маркетингових дослідженнях проводяться:  

а) дослідження цін;  

б) дослідження просування продукту;  

в) дослідження з доведення продукту до споживача.  

Вкажіть, які з наведених нижче висловлювань належать до дослідження цін, які − до 

дослідження просування продукту, які − до дослідження з доведення продукту до споживача: 

 дослідження місця розташування складів; 

 дослідження взаємозвʼязку між ціною на продукт і попитом; 

 дослідження ефективності рекламної діяльності; 

 комплексний співвідносний аналіз різних засобів і методів просування продукту; 

 дослідження місця розташування точок роздрібної торгівлі; 

 прогнозування цінової політики для різних стадій життєвого циклу продукту; 

 дослідження розташування сервісних служб; 

 дослідження ефективності різних засобів масової інформації. 

Завдання 9.11.  

Які з нижчеперелічених понять є зовнішніми джерелами і які − внутрішніми джерелами 

вторинної інформації під час маркетингових досліджень: 

 повідомлення торгового персоналу організації; 

 дані міжнародних організацій, уряду, офіційної статистики; 
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 бюджетні звіти; 

 дані маркетингових досліджень; 

 наукові дослідження, що проводяться спеціалізованими маркетинговими організаціями; 

 інформація, отримана з виставок, ярмарків, конференцій, нарад; 

 огляди рекламацій споживачів; 

 наукові дослідження, зібрані різними організаціями (торговими палатами, 

торговельними асоціаціями). 

Завдання 9.12.  

Складіть блок-схему «Організація управління маркетингом у диференційованій компанії», 

маючи такі елементи: 

 рада директорів підконтрольної компанії № 2; 

 фахівці компанії з окремих продуктів; 

 рада директорів компанії засновника; 

 рада директорів підконтрольної компанії № 1; 

 функціональний штаб компанії. 

Контрольні питання до теми: 

1. Назвіть джерела маркетингової інформації. 

2. Перерахуйте основні методи проведення маркетингових досліджень. 

3. У чому, на Вашу думку, полягають особливості обробки результатів дослідження? 

4. Розкрийте особливості використання різних методів маркетингових досліджень. 

5. Сформулюйте поняття маркетингового дослідження. 

6. Схарактеризуйте етапи проведення маркетингового дослідження. 

7. Охарактеризуйте основні типи маркетингової інформації. 

8. У чому полягає планування проведення маркетингового дослідження? 

9. У чому, на Вашу думку, полягають цілі проведення маркетингових досліджень? 

Як Ви гадаєте, які завдання вирішуються в ході проведення маркетингових досліджень? 



577 

 

Додаток Е 

Додаток Е.1 

Організація та результати експерименту 
Тест для студентів вищих навчальних закладів 

Методика «Потреба у досягненні» (Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.П. Орлов). 

Шановні студенти! Кафедра туризму Запорізького національного університету 

проводить тестування щодо визначення рівня мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства. Вам пропонується низка положень. Якщо Ви 

згодні з положенням, підкресліть «так», якщо не згодні – «ні». 

 

№ Положення Відповідь 

1.  На мою думку, успіх у житті залежить від випадку, а не від 

розрахунку. 
так ні 

2.  Якщо я залишусь без улюбленого заняття, моє життя стане 

марним. 
так ні 

3.  У будь-якій справі важливим для мене є її виконання, а не кінцевий 

результат. 
так ні 

4.  Вважаю, що люди страждають більше від невдач на роботі, чим від 

поганих стосунків з близькими людьми. 
так ні 

5.  На мою думку, більшість людей живе не близькими, а віддаленими 

цілями. 
так ні 

6.  У моєму житті успіхів було більше, чим невдач. так ні 

7.  Мені більше подобаються люди емоційні, а не діяльні. так ні 

8.  Навіть у звичайній роботі я намагаюся вдосконалити деякі її 

елементи. 
так ні 

9.  Коли я поглинений у думки про успіх, забуваю про запобіжні 

заходи. 
так ні 

10.  Мої близькі люди вважають мене ледачою людиною. так ні 

11.  У моїх невдачах, на мою думку, винні обставини, а не я сам. так ні 

12.  Мої батьки занадто суворо контролюють мене. так ні 

13.  У мене терпіння більше, ніж здібностей. так ні 

14.  Від своїх намірів занадто часто мене змушує відмовлятися лінь, а 

не сумнів в успіху. 
так ні 

15.  Вважаю, що я впевнена в собі людина. так ні 

16.  Заради успіху я можу ризикувати, навіть якщо шанси не на користь 

мені. 
так ні 

17.  Я вважаю себе не старанною людиною. так ні 

18.  Моя енергія посилюється, коли все йде гладко. так ні 

19.  Якби я був журналістом, то писав би про оригінальні винаходи 

людей, а не про події. 
так ні 

20.  Близькі люди зазвичай не поділяють моїх планів. так ні 

21.  Рівень моїх вимог до життя нижче рівня моїх ровесників. так ні 

22.  Мені здається, що у мене наполегливості більше, ніж здібностей. так ні 

23.  Я міг би досягти більшого, звільнившись від поточних справ. так ні 

Дякуємо за Вашу участь!  
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Тест для студентів вищих навчальних закладів 

 

Шановні студенти! Кафедра туризму Запорізького національного університету проводить 

тестування щодо визначення рівня особистісно-творчого компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства (в основу покладений тест «Який Ваш потенціал у прийнятті 

нестандартних рішень?» (С.Д. Резник, В.В. Бондаренко, С.М. Соколов) [419] 
 

Тест надає можливість оцінити рівень Вашого творчого потенціалу, уміння приймати нестандартні 

рішення. Оберіть один із запропонованих варіантів відповідей. 

 

1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ потрібно поліпшувати? 

а) так; б) ні, він і так досить хороший; в) так, але тільки в окремих сферах і напрямах. 

2. Чи вважаєте Ви, що можете брати участь у значних змінах навколишнього світу? 

а) так; б) ні; в) так, лише в деяких випадках. 

3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей будуть прогресивними у Вашій професійній діяльності? 

а) так; б) так, при сприятливих обставинах; в) лише деякою мірою. 

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому Ваша роль в суспільстві буде настільки важливою, що Ви 

зможете щось принципово змінити? 

а) так, напевно; б) це є маловірогідним; в) можливо. 

5. Якщо Ви вирішуєте щось розпочати, чи думаєте, що здійсните своє починання? 

а) сподіваюсь; б) інколи сумніваюсь; в) упевнений. 

6. Чи відчуваєте Ви бажання займатися абсолютно не відомою Вам справою? 

а) так, невідоме мене притягує; б) невідоме мене не цікавить; в) усе залежить від характеру цієї справи. 

7. Якщо Ви займаєтесь незнайомою справою, чи бажаєте досягти в ній досконалості? 

а) так; б) задовольняюся тим, чого встиг досягти; в) так, але тільки якщо це подобається. 

8. Якщо незнайома справа сподобалась Вам, чи хочете Ви дізнатися про неї більше? 

а) так; б) ні, хочу навчитися тільки основному в цій справі; в) ні, хочу тільки задовольнити свою цікавість. 

9. Якщо Ви зазнаєте невдачі, що Ви робите? 

а) деякий час наполягаєте всупереч здоровому глузду; б) кидаєте цю витівку, тому що розумієте, що вона 

нереальна; в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли будуть очевидними нездоланні перешкоди. 

10. Професію треба обирати, спираючись на: 

а) власні можливості; б) стабільність, значущість, потребу професії, потребу в ній суспільства; в) переваг, 

які вона забезпечує. 

11. Подорожуючи, Ви легко б могли орієнтуватися на маршруті, яким уже пройшли? 

а) так; б) ні, боюся відійти від шляху; в) так, але тільки там, де місцевість сподобалась і запамʼяталась. 

12. Відразу ж після якоїсь бесіди чи зможете Ви пригадати все, що говорилося? 

а) так, зможу; б) всього пригадати не зможу; в) запамʼятаю тільки те, що мене цікавить. 

13. Коли Ви почуєте слово незнайомою мовою, чи зможете повторити його по складах, без помилок, 

навіть не знаючи його значення? 

а) так, зможу; б) так, якщо це слово легко запамʼятовується; в) зможу повторити, але не зовсім правильно. 

14. Що Вам подобається робити у вільний час? 

а) залишатися наодинці, міркувати; б) перебувати в компанії; в) байдуже, що робити. 

15. Ви займаєтеся якоюсь справою. Вирішуєте припинити це заняття лише тоді, коли: 

а) справа закінчена і здається Вам відмінно виконаною; б) Ви частково задоволені;  

в) Вам ще не все вдалося зробити. 

16. Якщо Ви наодинці: 

а) мрієте про абстрактні речі; б) намагаєтеся знайти заняття; 

в) інколи Вам подобається помріяти, але про речі, що не повʼязані з роботою. 

17. Якщо якась ідея захоплює Вас, Ви думаєте про неї: 

а) незалежно від того, де і з ким перебуваєте; 

б) можете робити це тільки наодинці; в) тільки там, де не надто шумно. 

18. Якщо Ви відстоюєте якусь ідею: 

а) відмовляєтеся від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів; 

б) дотримуєтесь власної думки, які б аргументи не вислухали; 

в) змінюєте власну думку, якщо опір виявиться надто сильним. 

Дякуємо за відповіді! 
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Тест для студентів вищих навчальних закладів 

Шановні студенти! 

Кафедра туризму Запорізького національного університету проводить 

тестування щодо визначення рівня діяльнісно-операційного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства. 

Просимо Вас висловити власну думку щодо питань і поставити позначку у 

відповідній графі.  

1. Чи вмієте Ви розробляти й оновлювати інформаційний 

рекламний матеріал: 

 З використанням засобів розробки ВЕБ сайтів;  

 З використанням графічних редакторів; 

 З використанням текстового редактора;  Вагаюсь відповісти 

2. Чи володієте Ви уміннями й навичками отримувати й 

застосовувати інформацію про місце розташування, клімат, історію країн 

світу: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

3. Чи вмієте Ви організовувати, планувати та проектувати 

подорожі (екскурсії): 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

4. Чи вмієте Ви в цікавій та доступній формі надавати інформацію 

клієнтові: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

5. Чи вмієте Ви оформляти договори і контракти з реалізації 

турів: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

6. Чи вмієте Ви збирати й оброблювати інформацію із 

застосуванням спеціалізованого (компʼютерного) програмного 

забезпечення: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

7. Чи володієте Ви навичками роботи з автоматизованими 

системами пошуку, онлайн-бронювання та купівлі залізничних, 

автобусних, авіаквитків: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

8. Чи володієте Ви навичками роботи з автоматизованими 

системами пошуку, онлайн-бронювання та купівлі номеру в готелі: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

9. Чи володієте Ви навичками роботи з автоматизованими 

системами пошуку, онлайн-бронювання та купівлі туру, оформлення, 

збереження та відправки замовлення туроператору, відстеження стану 

замовлення: 

 Так    Ні   Частково    Вагаюсь відповісти 

Дякуємо за Вашу участь! 
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Тест для студентів вищих навчальних закладів 

Шановні студенти! 

Кафедра туризму Запорізького національного університету проводить 

тестування щодо визначення рівня інформаційно-технологічного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства. 

Просимо Вас висловити власну думку щодо питань і поставити позначку у 

відповідній графі.  

 
1. Чи володієте Ви уміннями роботи з текстовим редактором (стильове форматування, 

автозміст, таблиці, рисунки)? 

а) не володію; б) тільки з набору тексту; в) стильове форматування, автозміст, таблиці, 

рисунки; г) володію більшістю функцій текстового редактору. 

2. Чи володієте Ви уміннями роботи з електронними таблицями (наприклад, Microsoft)? 

а) не володію; б) побудова графіків та діаграм; в) обробка даних з маркетингового 

аналізу та бухгалтерського обліку; г) володію більшістю функцій електронних таблиць. 

3. Чи володієте Ви уміннями щодо розроблення презентацій (наприклад, у Microsoft 

PowerPoint)? 

а) не володію; б) тільки подання тексту; в) подання тексту, рисунків, діаграм, анімації; 

 г) володію більшістю функцій. 

4. Чи володієте Ви уміннями роботи з програмним забезпеченням Інтернет-

коммунікації? 

а) не володію; б) електронна пошта; в) ICQ, Skype, IRC, Viber, Watsapp; 

г) володію більшістю програмного забезпечення для Інтернет-коммунікації. 

5. Чи володієте Ви уміннями пошуку в мережі Інтернет? 

а) не володію; б) контекстний пошук за ключовим словом;  

в) контекстний пошук із застосуванням логічних умов та пошук файлів; 

г) володію усіма можливими видами пошуку в мережі Інтернет.  

6. Чи володієте Ви уміннями подання інформації із застосуванням гіперексту (HTML)? 

а) не володію; б) розробка і редагування веб-сторінки;  

в) розробка веб-сайту з графічним наповнюванням; 

г) основи розробки веб-сайтів із застосуванням різноманітних вебконструкторів й технологій 

PHP, JAVA.  

7. Чи володієте Ви уміннями збору й обробки інформації із застосуванням 

спеціалізованого (компʼютерного) програмного забезпечення: 

а) не володію; б) володію автоматизованими системами бронювання (пошук, підбір, 

он-лайн бронювання та купівля залізничних, автобусних й авіаквитків); 

в) володію автоматизованими системами бронювання (пошук, підбір, он-лайн 

бронювання номеру в готелі); 

г) володію автоматизованими системами бронювання (пошук туру, підбір, 

оформлення, он-лайн бронювання, збереження та відправка замовлення туроператору, 

відстеження стану замовлення). 
Дякуємо за Вашу участь! 
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Тест для студентів вищих навчальних закладів 
Шановні студенти! 

Кафедра туризму Запорізького національного університету проводить 

тестування щодо визначення рівня когнітивного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства.  

У цьому тесті Вам потрібно вибрати всі правильні відповіді із множини 

запропонованих варіантів.  

Які з наведених нижче тверджень є правильними?  

1. Трьома чинниками позитивного впливу економіки на туризм є:  

а) зростання реального доходу;  

б) стабільне положення валюти;  

в) зростання номінального доходу.  

2. Економічними функціями туризму є:  

а) контрольна функція;  

б) функція забезпечення зайнятості населення;  

в) функція згладжування економічного розвитку регіонів. 

3. Підсистеми в системі маркетингової інформації-це:  

а) внутрішня інформація;  

б) зовнішня інформація;  

в) соціально-економічна інформація.  

4. Основні методи збору первинних маркетингових даних:  

а) опитування;  

б) спостереження;  

в) експеримент;  

г) імітаційне моделювання. 

5. Причини використання експертних оцінок як джерел маркетингової 

інформації в туризмі-це:  

а) обмежене застосування економіко-математичних методів;  

б) відсутність або обмежений обсяг статистичної інформації;  

в) використання вимірювальних методів. 

6. Ринки, що включає ринок міжнародного туризму?  

а) вʼїзний;  

б) виїзний;  

в) внутрішній;  

г) зовнішній.  

7. Сукупність різнорідних елементів, що є туристським продуктом: 

а) природні ресурси;  

б) устаткування;  

в) ціна послуг;  

г) набір послуг.  

8. Будь-яка послуга, що задовольняє потреби туристів під час подорожі й підлягає 

їх оплаті – це:  

а) туристичний продукт;  

б) туристська путівка. 
Дякуємо за відповіді! 
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Тест для студентів вищих навчальних закладів 
Шановні студенти! 

Кафедра туризму Запорізького національного університету проводить тестування щодо визначення 

рівня когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризмознавства.  

У цьому тесті Вам потрібно вибрати всі правильні відповіді із множини запропонованих варіантів.  

Які з наведених нижче тверджень є правильними? 

1. Якості, необхідні менеджеру для ефективного керівництва численним колективом? 

а) знати усе про свій колектив і кожного працівника; 

б) бути формальним лідером і мати управлінські знання; 

в) перевершувати членів свого колективу по рівню ерудиції; 

г) бути умілим адміністратором (формальним лідером), мати організаторські якості; 

д) бути строгим, але справедливим; 

е) бути умілим адміністратором і користуватися пошаною в колективі; 

ж) мати задушевність, уміти викликати до себе довіру. 

2. Цілі організації повинні задовольняти такі основні вимоги: 

а) досяжність, конкретність, орієнтація в часі; 

б) досяжність і орієнтація в часі; 

в) орієнтація в часі і конкретність; 

г) досяжність; 

д) орієнтація в часі. 

3. Аналіз конкурентів організації проводиться з метою: 

а) визначення їх стратегії і сильних сторін; 

б) визначення їх цілей і сильних сторін; 

в) визначення їх цілей, стратегій, сильних і слабких сторін; 

г) визначення стратегії; 

д) визначення їх цілей і слабких сторін. 

4. Поточний контроль в організації здійснюється: 

а) шляхом заслуховування працівників організації на виробничих нарадах; 

б) шляхом спостереження за роботою працівників; 

в) за допомогою системи зворотного звʼязку між керівною і керованою системами; 

г) шляхом доповідей на зборах і нарадах; 

д) вищестоящою структурою. 

5. Контроль − це: 

а) вид управлінської діяльності по забезпеченню виконання певних завдань і досягнення цілей організації; 

б) вид людської діяльності;  

в) спостереження за роботою персоналу організації; 

г) спостереження за виконанням персоналом окремих завдань; 

д) постійна перевірка того, як організація здійснює свої цілі і коригує свої дії. 

6. Під плануванням розуміють: 

а) вид діяльності; 

б) відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації; 

в) перспективу розвитку; 

г) стан організації; 

д) інтеграцію видів діяльності. 

7. Управлінська функція «мотивація» забезпечує: 

а) досягнення особистих цілей; 

б) спонукання працівників до ефективного виконання встановлених завдань; 

в) виконання прийнятих управлінських рішень; 

г) забезпечення безперечного впливу на підлеглого; 

д) спонукання працівників до діяльності. 

8. Провідна роль в сучасних умовах управління туристськими організаціями належить методам: 

а) економічним; 

б) соціально-психологічним; 

в) організаційно-розпорядливим; 

г) розпорядливим; 

д) соціально-економічним. 

Дякуємо за відповіді!  
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Експертне оцінювання та результати його опрацювання 

 

Анкета для експертного опитування 

 

Шановний експерт, Вам пропонується визначити місце кожного 

компонента (характеристику кожного з компонентів наведено нижче) в 

структурі готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності. Будь ласка, розподіліть кожен компонент відповідно його 

важливості в структурі готовності від 1 до 5: 
Компонент Місце 

Діяльнісно-операційний  

Інформаційно-технологічний  

Когнітивний  

Мотиваційний  

Особистісно-творчий  

 
Характеристика діяльнісно-операційного компоненту. Визначається сформованістю 

практичної готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності; актуалізації 

набутої системи знань, умінь і навичок їх ефективного застосування у професійній діяльності; 

здатності працювати самостійно, організовувати власну діяльність, управляти особистими знаннями 

(самонавчання, застосування знань на практиці) та власним розвитком; готовності і здатності 

навчатися самостійно, протягом життя. 

Характеристика інформаційно-технологічного компоненту. Полягає у сформованості 

усвідомлення студентів сутності і значення інформації для сфери туризму; умінь застосовувати 

інформаційні технології у проектуванні та реалізації туристичного продукту; поповнюванні 

інформаційного рекламного матеріалу; операціях з автоматизованого розрахунку у готелях; пошуку, 

аналізі й оброблення науково-технічної інформації з туризму; плануванні, проектуванні та організації 

туристичних маршрутів; бронюванні автобусних, авіа-, залізничних квитків, номерів в готелях; 

оволодінні основними способами роботи в локальному та\або мережевому IT-середовищі 

туристичного підприємства для забезпечення його діяльності необхідною інформацією. 

Характеристика когнітивного компоненту. Відображає сформованість системи 

професійних знань, комплексу умінь і навичок, необхідних для ефективної професійної діяльності, а 

також розуміння й усвідомлення значимості їх набуття для успішного виконання професійних 

обовʼязків у туристичній галузі; обізнаність майбутніх фахівців з туризмознавства про суть, зміст 

обраної професії та вимоги до особистості фахівця цього профілю. 

Характеристика мотиваційного компоненту. Відображає сформованість морально-

психологічної готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності, ціннісних 

орієнтацій, інтересу до обраної спеціальності, задоволеності власними результатами, позитивного 

ставлення до майбутньої професійної діяльності; стійкої та усвідомленої потреби в необхідності 

опанування системою знань, умінь і навичок з туризмознавства та прагнення до їх застосування в 

майбутній професійній діяльності; наполегливості в досягненні найкращих результатів у навчанні; 

намагання до підвищення власного рівня готовності до професійної діяльності; потреби у 

самовдосконаленні та самоосвіті протягом життя. 

Характеристика особистісно-творчого компоненту. Визначає сформованість: творчого, 

креативного мислення майбутніх фахівців з туризмознавства; здатності нестандартно, оригінально 

мислити і діяти, знаходити нове рішення виникаючих проблем; самостійності суджень, впевненості, 

власної точки зору, ініціативності; усвідомлення особистісних, навчальних та професійних труднощів 

як творчих завдань і знаходження для їх вирішення адекватного й розумного підґрунтя; захопленості 

процесом навчання й зацікавленості майбутньою професійною діяльністю. 



584 

 

Додаток Е.2 

Перевірка узгодженості експертного опитування 

 

Таблиця Е.2.1 

Результати анкетування експертів 

Компонент Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Мода 

Діяльнісно-операційний 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 

Інформаційно-технологічний 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 

Когнітивний 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 

Мотиваційний 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Особистісно-творчий 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 

 

Таблиця Е.2.2 

Обчислення коефіцієнта конкордації Кендалла 
M 

n 

1 2 3 4 5 

1 3 4 2 1 5 

2 3 4 1 2 5 

3 2 4 3 1 5 

4 3 5 2 1 4 

5 3 4 2 1 5 

6 2 4 3 1 5 

7 3 5 2 1 4 

8 3 4 2 1 5 

9 2 4 3 1 5 

10 2 4 3 1 5 

11 3 5 1 2 4 

∑𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

−
1

2
𝑚 ∙ (𝑛 + 1) 

-4 14 -9 -20 19 

(∑𝑅𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

−
1

2
𝑚 ∙ (𝑛 + 1))

2

 

16 196 81 400 361 

𝑆 1054 
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Додаток Е.3 

 

Розрахунок вагових коефіцієнтів компонентів готовності майбутнього 

фахівця з туризмознавства до професійної діяльності. 

Матриця 𝐵 = ‖𝑏𝑖𝑗‖ (𝑖 = 1. .5, 𝑗 = 1. .5) отримана за допомогою операцій 

транспонування та множення матриць: 

𝐵 = 𝐴 × 𝐴𝑇 = ‖
‖

127 65 138 179 46
65 35 71 92 22
138 71 166 200 55
179 92 200 257 67
46 22 55 67 20

‖
‖ 

 

З матриці 𝐵 будується стовпець особистих значень:  

𝑦𝐵 =

‖

‖

√𝑏11 ∙ 𝑏12 ∙ 𝑏13 ∙ 𝑏14 ∙ 𝑏15
5

√𝑏21 ∙ 𝑏22 ∙ 𝑏23 ∙ 𝑏24 ∙ 𝑏25
5

√𝑏31 ∙ 𝑏32 ∙ 𝑏33 ∙ 𝑏34 ∙ 𝑏35
5

√𝑏41 ∙ 𝑏42 ∙ 𝑏43 ∙ 𝑏44 ∙ 𝑏45
5

√𝑏51 ∙ 𝑏52 ∙ 𝑏53 ∙ 𝑏54 ∙ 𝑏55
5

‖

‖

=
‖

‖

√9380090460
5

√326926600
5

√17891148000
5

√56712498400
5

√74584400
5

‖

‖
= ‖
‖

98,73
50,45
112,34
141,49
37,54

‖
‖ 

 

Стовпець особистих значень матриці 𝐵 нормувався й отримувався 

стовпець очікуваних результатів: 

 

𝑥𝐵 =

‖

‖

‖

𝑦1
∑𝑦𝑖
𝑦2
∑𝑦𝑖
𝑦3
∑𝑦𝑖
𝑦4
∑𝑦𝑖
𝑦5
∑𝑦𝑖

‖

‖

‖

=

‖

‖

‖

98,73

440,56
50,45

440,56
112,34

440,56
141,49

440,56
37,54

440,56

‖

‖

‖

= ‖
‖

0,22
0,12
0,25
0,32
0,09

‖
‖ 
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Додаток Ж 

Додаток Ж.1 

Функціонування авторської програми «Система визначення 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до майбутньої 

професійної діяльності (TOUR TEST)» 

 

 

 
 

Рис. Ж.1. Блок-схема алгоритму процедури визначення рівня на основі 

оцінки за програмою «Система визначення готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до майбутньої професійної діяльності (TOUR TEST)» 
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Рис. Ж.2. Блок-схема загального алгоритму функціонування програми 

«Система визначення готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

майбутньої професійної діяльності (TOUR TEST)» 
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Рис. Ж.3. Скриншот реєстрації студента в програмі «Система визначення 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної 

діяльності (TOUR TEST)» 

 

 

 

 
 

Рис. Ж.4. Скриншот роботи студента в програмі «Система визначення 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної 

діяльності (TOUR TEST)» 
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Рис. Ж.5. Скриншот результатів діагностування студентів за 

компонентами готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до 

професійної діяльності в програмі «Система визначення готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної діяльності (TOUR 

TEST)» 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Ж.6. Скриншот результатів діагностування студентів за 

компонентами готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до 

професійної діяльності в програмі «Система визначення готовності майбутніх 

фахівців з туризмознавства до майбутньої професійної діяльності (TOUR 

TEST)» 
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Додаток Ж.2 

 

Документи про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму 

«Система визначення готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

майбутньої професійної діяльності Tourtest» 

 

Від 12.09.2016 року  Керівнику НДР  0114U002658 

д-ру пед. наук, проф. кафедри 

фізичної культури і спорту 

Клопову Р.В. 

 

 

СЛУЖБОВЕ ЗАВДАННЯ 

 

 

Доручаю Вам у рамках виконання науково-дослідної роботи 0114U002658 

«Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців у фізичному 

вихованні та спорту» до 14.08.2017р. забезпечити розробку комп’ютерної 

програми «Система оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності TourTest», яка буде призначена 

для оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до 

майбутньої професійної діяльності із отриманням інтегрального показника 

готовності. 

 

Підстава: Тематичний план ЗНУ; 

  технічне завдання на виконання  НДР 0114U002658. 

 

 

Начальник науково-дослідної частини, 

доцент         В.І. Меняйло 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВО- 
ДОСЛІДНА 
ЧАСТИНА  

ЗНУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

т.: 228-75-66 

E-mail: meniailo16@gmail.com 
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А К Т 

здачі - приймання виконаних робіт 

 

  складений       серпня  2017 р. 

 

1. Комісія у складі голови: в. о. ректора Бондара О. Г. 

та членів комісії:  проректора з наукової роботи Васильчука Г. М.; 

 завідувача лабораторії інформаційних систем 

    та комп’ютерних технологій Шевченко Р. К.; 

начальника науково-дослідної частини Меняйло В. І.; 

завідувача відділом патентно-інформаційного 

забезпечення Туманової І. І. 

здійснювала приймання комп’ютерної програми «Система оцінювання 

рівня готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної 

діяльності (TourTest)», авторами якої є доцент кафедри туризму, канд. 

пед. наук, доцент Безкоровайна Лариса Вікторівна; професор кафедри 

фізичної культури і спорту, д-р пед. наук, професор Клопов Роман 

Вікторович; декан математичного факультету, д-р тех. наук, професор 

Гоменюк Сергій Іванович. Комп’ютерна програма виконана згідно з 

планом виконання науково-дослідної роботи «Теорія і практика 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та 

спорту», науковий керівник проф. Клопов Р. В. № ДР 0114U002658. 

 

Комісія розглянула поданий до приймання примірник комп’ютерної 

програми «Система оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності (Tour Test)», і постановляє, 

що комп’ютерна програма відповідає вимогам технічного завдання, 

виконана в повному обсязі та вважається прийнятою. 

2. Недоліків, що повинні бути усунені немає. 

3. Комп’ютерну програму «Система оцінювання рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (Tour 

Test)», рекомендовано до впровадження у навчальний процес Запорізького 

національного університету. 

 

Голова комісії:       О. Г. Бондар 

Члени комісії:       Г. М. Васильчук 

  Р. К. Шевченко 

        В. І. Меняйло 

        І. І. Туманова 

Автори:       Л. В. Безкоровайна 

        Р. В. Клопов 

        С. І. Гоменюк 
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Додаток К 

Додаток К.1 

Дані формувального експерименту та результати його обробки 

Результати діагностування майбутніх фахівців з туризмознавства на етапах експерименту  

(у зваженій шкалі та шкалі рівнів) 

Таблиця К.1.1 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на уточнювально-діагностичному етапі експерименту (КГ1) 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 58 продуктивний 63 продуктивний 63 продуктивний 57 продуктивний 67 продуктивний 61 продуктивний 

2 42 репродуктивний 42 репродуктивний 37 репродуктивний 14 репродуктивний 46 репродуктивний 38 репродуктивний 

3 42 репродуктивний 38 репродуктивний 41 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 43 репродуктивний 

4 53 продуктивний 46 репродуктивний 48 репродуктивний 19 репродуктивний 54 продуктивний 46 репродуктивний 

5 42 репродуктивний 25 репродуктивний 41 репродуктивний 48 репродуктивний 50 продуктивний 39 репродуктивний 

6 37 репродуктивний 21 репродуктивний 44 репродуктивний 19 репродуктивний 46 репродуктивний 33 репродуктивний 

7 79 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 52 продуктивний 79 продуктивний 64 продуктивний 

8 53 продуктивний 50 продуктивний 52 продуктивний 71 продуктивний 44 репродуктивний 53 продуктивний 

9 58 продуктивний 42 репродуктивний 41 репродуктивний 29 репродуктивний 46 репродуктивний 46 репродуктивний 

10 42 репродуктивний 25 репродуктивний 37 репродуктивний 24 репродуктивний 40 репродуктивний 34 репродуктивний 

11 68 продуктивний 50 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 56 продуктивний 56 продуктивний 

12 47 репродуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 57 продуктивний 42 репродуктивний 49 репродуктивний 

13 63 продуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 

14 47 репродуктивний 21 репродуктивний 41 репродуктивний 10 репродуктивний 35 репродуктивний 34 репродуктивний 

15 42 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 29 репродуктивний 29 репродуктивний 38 репродуктивний 

16 53 продуктивний 29 репродуктивний 30 репродуктивний 24 репродуктивний 31 репродуктивний 36 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.1 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

17 42 репродуктивний 42 репродуктивний 37 репродуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 40 репродуктивний 

18 68 продуктивний 21 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 54 продуктивний 46 репродуктивний 

19 32 репродуктивний 25 репродуктивний 26 репродуктивний 48 репродуктивний 48 репродуктивний 32 репродуктивний 

20 47 репродуктивний 21 репродуктивний 33 репродуктивний 14 репродуктивний 35 репродуктивний 32 репродуктивний 

21 37 репродуктивний 25 репродуктивний 37 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 34 репродуктивний 

22 42 репродуктивний 29 репродуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 36 репродуктивний 

23 42 репродуктивний 25 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 52 продуктивний 36 репродуктивний 

24 47 репродуктивний 29 репродуктивний 26 репродуктивний 29 репродуктивний 46 репродуктивний 36 репродуктивний 

25 53 продуктивний 21 репродуктивний 41 репродуктивний 19 репродуктивний 52 продуктивний 38 репродуктивний 

26 42 репродуктивний 25 репродуктивний 48 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 39 репродуктивний 

27 58 продуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 14 репродуктивний 38 репродуктивний 42 репродуктивний 

�̅� 49,48 34,63 42,56 34,19 47,41 42,15 

𝑆2 121,26 155,63 82,18 275,93 106,02 83,52 

𝑆 11,01 12,48 9,07 16,61 10,30 9,14 

𝑚�̅� 2,12 2,40 1,74 3,20 1,98 1,76 

 



 

 

5
9
7

 

Таблиця К.1.2 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на уточнювально-діагностичному етапі експерименту (ЕГ1) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 63 продуктивний 38 репродуктивний 48 репродуктивний 57 продуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 

2 53 продуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 19 репродуктивний 56 продуктивний 42 репродуктивний 

3 42 репродуктивний 46 репродуктивний 44 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 42 репродуктивний 

4 58 продуктивний 58 продуктивний 56 продуктивний 86 творчий 58 продуктивний 61 продуктивний 

5 42 репродуктивний 29 репродуктивний 33 репродуктивний 24 репродуктивний 46 репродуктивний 35 репродуктивний 

6 47 репродуктивний 42 репродуктивний 26 репродуктивний 14 репродуктивний 35 репродуктивний 36 репродуктивний 

7 42 репродуктивний 21 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 48 репродуктивний 35 репродуктивний 

8 47 репродуктивний 17 репродуктивний 48 репродуктивний 19 репродуктивний 40 репродуктивний 36 репродуктивний 

9 37 репродуктивний 29 репродуктивний 37 репродуктивний 33 репродуктивний 38 репродуктивний 35 репродуктивний 

10 68 продуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 81 творчий 56 продуктивний 67 продуктивний 

11 47 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 19 репродуктивний 52 продуктивний 41 репродуктивний 

12 47 репродуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 57 продуктивний 65 продуктивний 48 репродуктивний 

13 42 репродуктивний 17 репродуктивний 37 репродуктивний 24 репродуктивний 48 репродуктивний 33 репродуктивний 

14 37 репродуктивний 25 репродуктивний 30 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 34 репродуктивний 

15 42 репродуктивний 21 репродуктивний 44 репродуктивний 14 репродуктивний 31 репродуктивний 33 репродуктивний 

16 37 репродуктивний 17 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 50 продуктивний 32 репродуктивний 

17 47 репродуктивний 21 репродуктивний 22 репродуктивний 14 репродуктивний 48 репродуктивний 31 репродуктивний 

18 58 продуктивний 13 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 65 продуктивний 40 репродуктивний 

19 32 репродуктивний 38 репродуктивний 30 репродуктивний 29 репродуктивний 42 репродуктивний 34 репродуктивний 

20 53 продуктивний 25 репродуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 69 продуктивний 46 репродуктивний 

21 47 репродуктивний 50 продуктивний 41 репродуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 45 репродуктивний 

22 42 репродуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 24 репродуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 

23 63 продуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 44 репродуктивний 53 продуктивний 

24 68 продуктивний 63 продуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 67 продуктивний 64 продуктивний 
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Продовження таблиці К.1.2 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

25 53 продуктивний 21 репродуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 46 репродуктивний 

26 63 продуктивний 54 продуктивний 67 продуктивний 57 продуктивний 65 продуктивний 61 продуктивний 

27 26 репродуктивний 33 репродуктивний 37 репродуктивний 19 репродуктивний 50 продуктивний 31 репродуктивний 

28 58 продуктивний 21 репродуктивний 44 репродуктивний 24 репродуктивний 38 репродуктивний 40 репродуктивний 

29 42 репродуктивний 33 репродуктивний 37 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 

30 47 репродуктивний 46 репродуктивний 44 репродуктивний 29 репродуктивний 35 репродуктивний 43 репродуктивний 

31 42 репродуктивний 25 репродуктивний 59 продуктивний 62 продуктивний 63 продуктивний 46 репродуктивний 

32 68 продуктивний 33 репродуктивний 74 продуктивний 33 репродуктивний 42 репродуктивний 54 продуктивний 

33 63 продуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 46 репродуктивний 

�̅� 49,18 34,06 44,76 36,21 50,39 43,06 

𝑆2 119,59 195,18 133,25 382,61 100,62 98,31 

𝑆 12,23 14,77 12,64 20,95 10,24 9,92 

𝑚�̅� 2,13 2,57 2,20 3,65 1,78 1,73 
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Таблиця К.1.3 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на формувально-перетворювальному етапі експерименту (КГ1) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 63 продуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 62 продуктивний 67 продуктивний 64 продуктивний 

2 47 репродуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 19 репродуктивний 48 репродуктивний 42 репродуктивний 

3 47 репродуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 57 продуктивний 52 продуктивний 47 репродуктивний 

4 58 продуктивний 46 репродуктивний 52 продуктивний 24 репродуктивний 56 продуктивний 49 репродуктивний 

5 47 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 52 продуктивний 69 продуктивний 44 репродуктивний 

6 42 репродуктивний 25 репродуктивний 48 репродуктивний 24 репродуктивний 48 репродуктивний 37 репродуктивний 

7 84 творчий 54 продуктивний 56 продуктивний 57 продуктивний 79 продуктивний 67 продуктивний 

8 58 продуктивний 50 продуктивний 56 продуктивний 67 продуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 

9 47 репродуктивний 46 репродуктивний 37 репродуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 43 репродуктивний 

10 47 репродуктивний 29 репродуктивний 41 репродуктивний 29 репродуктивний 42 репродуктивний 39 репродуктивний 

11 74 продуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 56 продуктивний 61 продуктивний 

12 42 репродуктивний 50 продуктивний 56 продуктивний 52 продуктивний 44 репродуктивний 48 репродуктивний 

13 63 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 52 продуктивний 58 продуктивний 

14 53 продуктивний 25 репродуктивний 44 репродуктивний 14 репродуктивний 35 репродуктивний 38 репродуктивний 

15 47 репродуктивний 38 репродуктивний 48 репродуктивний 33 репродуктивний 31 репродуктивний 42 репродуктивний 

16 53 продуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 29 репродуктивний 33 репродуктивний 39 репродуктивний 

17 47 репродуктивний 46 репродуктивний 37 репродуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 43 репродуктивний 

18 74 продуктивний 25 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 54 продуктивний 50 продуктивний 

19 37 репродуктивний 29 репродуктивний 30 репродуктивний 48 репродуктивний 50 продуктивний 36 репродуктивний 

20 47 репродуктивний 25 репродуктивний 37 репродуктивний 19 репродуктивний 38 репродуктивний 35 репродуктивний 

21 42 репродуктивний 29 репродуктивний 41 репродуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 

22 47 репродуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 38 репродуктивний 50 продуктивний 40 репродуктивний 

23 47 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 29 репродуктивний 52 продуктивний 40 репродуктивний 

24 47 репродуктивний 33 репродуктивний 30 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 

25 58 продуктивний 25 репродуктивний 37 репродуктивний 24 репродуктивний 52 продуктивний 41 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.3 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

26 47 репродуктивний 29 репродуктивний 52 продуктивний 38 репродуктивний 50 продуктивний 43 репродуктивний 

27 63 продуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 19 репродуктивний 40 репродуктивний 47 репродуктивний 

�̅� 52,89 38,11 44,89 37,89 49,19 45,37 

𝑆2 125,72 137,49 79,87 237,79 111,23 77,17 

𝑆 11,21 11,73 8,94 15,42 10,55 8,78 

𝑚�̅� 2,16 2,26 1,72 2,97 2,03 1,69 

 

Таблиця К.1.4 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на формувально-перетворювальному етапі експерименту (ЕГ1) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 63 продуктивний 46 репродуктивний 59 продуктивний 62 продуктивний 63 продуктивний 58 продуктивний 

2 53 продуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 29 репродуктивний 58 продуктивний 46 репродуктивний 

3 47 репродуктивний 54 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 50 продуктивний 

4 95 творчий 63 продуктивний 59 продуктивний 90 творчий 88 творчий 78 продуктивний 

5 68 продуктивний 54 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 48 репродуктивний 56 продуктивний 

6 74 продуктивний 63 продуктивний 41 репродуктивний 48 репродуктивний 56 продуктивний 59 продуктивний 

7 58 продуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 62 продуктивний 73 продуктивний 52 продуктивний 

8 53 продуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 46 репродуктивний 49 репродуктивний 

9 79 продуктивний 46 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 56 продуктивний 

10 84 творчий 88 творчий 93 творчий 86 творчий 92 творчий 88 творчий 

11 74 продуктивний 42 репродуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 67 продуктивний 58 продуктивний 
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Продовження таблиці К.1.4 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

12 68 продуктивний 50 продуктивний 48 репродуктивний 67 продуктивний 71 продуктивний 59 продуктивний 

13 74 продуктивний 54 продуктивний 44 репродуктивний 62 продуктивний 67 продуктивний 60 продуктивний 

14 68 продуктивний 58 продуктивний 67 продуктивний 57 продуктивний 69 продуктивний 64 продуктивний 

15 58 продуктивний 42 репродуктивний 56 продуктивний 48 репродуктивний 44 репродуктивний 51 продуктивний 

16 42 репродуктивний 50 продуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 46 репродуктивний 

17 63 продуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 48 репродуктивний 

18 58 продуктивний 42 репродуктивний 56 продуктивний 29 репродуктивний 69 продуктивний 51 продуктивний 

19 63 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 62 продуктивний 65 продуктивний 62 продуктивний 

20 63 продуктивний 58 продуктивний 59 продуктивний 57 продуктивний 73 продуктивний 61 продуктивний 

21 68 продуктивний 63 продуктивний 70 продуктивний 52 продуктивний 81 творчий 66 продуктивний 

22 84 творчий 92 творчий 93 творчий 86 творчий 77 продуктивний 88 творчий 

23 68 продуктивний 54 продуктивний 59 продуктивний 67 продуктивний 73 продуктивний 63 продуктивний 

24 89 творчий 67 продуктивний 67 продуктивний 81 творчий 75 продуктивний 76 продуктивний 

25 79 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 85 творчий 69 продуктивний 

26 68 продуктивний 71 продуктивний 89 творчий 86 творчий 69 продуктивний 76 продуктивний 

27 84 творчий 92 творчий 96 творчий 81 творчий 71 продуктивний 87 творчий 

28 68 продуктивний 58 продуктивний 67 продуктивний 62 продуктивний 71 продуктивний 65 продуктивний 

29 63 продуктивний 54 продуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 54 продуктивний 59 продуктивний 

30 74 продуктивний 58 продуктивний 74 продуктивний 57 продуктивний 69 продуктивний 68 продуктивний 

31 79 продуктивний 54 продуктивний 70 продуктивний 67 продуктивний 77 продуктивний 69 продуктивний 

32 74 продуктивний 42 репродуктивний 78 продуктивний 62 продуктивний 85 творчий 66 продуктивний 

33 68 продуктивний 46 репродуктивний 74 продуктивний 57 продуктивний 77 продуктивний 63 продуктивний 

�̅� 68,82 55,55 61,70 59,48 67,18 62,64 

𝑆2 139,09 202,32 236,84 257,45 164,59 134,11 

𝑆 12,45 15,34 16,26 16,64 13,33 11,58 

𝑚�̅� 2,17 1,86 2,40 1,93 1,77 1,32 
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Таблиця К.1.5 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на контрольному етапі експерименту (КГ1) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 68 продуктивний 67 продуктивний 67 продуктивний 62 продуктивний 69 продуктивний 67 продуктивний 

2 47 репродуктивний 50 продуктивний 44 репродуктивний 24 репродуктивний 50 продуктивний 45 репродуктивний 

3 53 продуктивний 46 репродуктивний 48 репродуктивний 62 продуктивний 54 продуктивний 51 репродуктивний 

4 58 продуктивний 50 продуктивний 52 продуктивний 29 репродуктивний 56 продуктивний 51 репродуктивний 

5 47 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 57 продуктивний 71 продуктивний 47 репродуктивний 

6 47 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 41 репродуктивний 

7 89 творчий 54 продуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 81 творчий 69 продуктивний 

8 63 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 67 продуктивний 48 репродуктивний 58 продуктивний 

9 47 репродуктивний 50 продуктивний 41 репродуктивний 38 репродуктивний 46 репродуктивний 45 репродуктивний 

10 53 продуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 43 репродуктивний 

11 68 продуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 54 продуктивний 60 продуктивний 

12 47 репродуктивний 50 продуктивний 59 продуктивний 57 продуктивний 42 репродуктивний 51 репродуктивний 

13 68 продуктивний 58 продуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 54 продуктивний 61 продуктивний 

14 58 продуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 19 репродуктивний 38 репродуктивний 41 репродуктивний 

15 47 репродуктивний 42 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 31 репродуктивний 43 репродуктивний 

16 58 продуктивний 38 репродуктивний 37 репродуктивний 33 репродуктивний 35 репродуктивний 43 репродуктивний 

17 53 продуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 38 репродуктивний 48 репродуктивний 46 репродуктивний 

18 79 продуктивний 29 репродуктивний 52 продуктивний 43 репродуктивний 54 продуктивний 54 продуктивний 

19 42 репродуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 50 продуктивний 40 репродуктивний 

20 47 репродуктивний 29 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 40 репродуктивний 38 репродуктивний 

21 42 репродуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 39 репродуктивний 

22 53 продуктивний 38 репродуктивний 37 репродуктивний 43 репродуктивний 52 продуктивний 44 репродуктивний 

23 47 репродуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 50 продуктивний 41 репродуктивний 

24 53 продуктивний 38 репродуктивний 33 репродуктивний 38 репродуктивний 50 продуктивний 43 репродуктивний 

25 63 продуктивний 29 репродуктивний 41 репродуктивний 29 репродуктивний 52 продуктивний 45 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.5 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

26 53 продуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 43 репродуктивний 50 продуктивний 46 репродуктивний 

27 63 продуктивний 42 репродуктивний 56 продуктивний 24 репродуктивний 42 репродуктивний 50 репродуктивний 

�̅� 56,04 41,63 47,19 42,00 50,19 48,22 

𝑆2 127,04 118,78 67,39 214,38 111,85 70,18 

𝑆 11,27 10,90 8,21 14,64 10,58 8,38 

𝑚�̅� 2,17 2,10 1,58 2,82 2,04 1,61 

 

Таблиця К.1.6 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на контрольному етапі експерименту (ЕГ1) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-

творчий компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 79 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 65 продуктивний 68 продуктивний 

2 58 продуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 60 продуктивний 49 репродуктивний 

3 74 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 62 продуктивний 69 продуктивний 68 продуктивний 

4 100 творчий 67 продуктивний 70 продуктивний 95 творчий 94 творчий 84 творчий 

5 68 продуктивний 50 продуктивний 63 продуктивний 62 продуктивний 50 продуктивний 60 продуктивний 

6 84 творчий 75 продуктивний 67 продуктивний 76 продуктивний 81 творчий 77 продуктивний 

7 74 продуктивний 63 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 75 продуктивний 68 продуктивний 

8 68 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 60 продуктивний 

9 84 творчий 71 продуктивний 74 продуктивний 62 продуктивний 75 продуктивний 75 продуктивний 

10 89 творчий 96 творчий 96 творчий 90 творчий 94 творчий 93 творчий 

11 84 творчий 75 продуктивний 70 продуктивний 67 продуктивний 75 продуктивний 76 продуктивний 
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Продовження таблиці К.1.6 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-

творчий компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

12 79 продуктивний 63 продуктивний 63 продуктивний 71 продуктивний 73 продуктивний 70 продуктивний 

13 79 продуктивний 58 продуктивний 56 продуктивний 71 продуктивний 69 продуктивний 67 продуктивний 

14 89 творчий 63 продуктивний 70 продуктивний 76 продуктивний 77 продуктивний 76 продуктивний 

15 100 творчий 54 продуктивний 59 продуктивний 57 продуктивний 69 продуктивний 72 продуктивний 

16 79 продуктивний 54 продуктивний 67 продуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 66 продуктивний 

17 84 творчий 58 продуктивний 74 продуктивний 76 продуктивний 71 продуктивний 73 продуктивний 

18 79 продуктивний 58 продуктивний 67 продуктивний 67 продуктивний 73 продуктивний 69 продуктивний 

19 79 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 76 продуктивний 75 продуктивний 72 продуктивний 

20 79 продуктивний 71 продуктивний 70 продуктивний 71 продуктивний 77 продуктивний 74 продуктивний 

21 79 продуктивний 67 продуктивний 74 продуктивний 81 творчий 92 творчий 76 продуктивний 

22 89 творчий 96 творчий 96 творчий ## творчий 81 творчий 93 творчий 

23 79 продуктивний 58 продуктивний 67 продуктивний 71 продуктивний 79 продуктивний 70 продуктивний 

24 95 творчий 71 продуктивний 78 продуктивний 86 творчий 79 продуктивний 83 творчий 

25 84 творчий 63 продуктивний 67 продуктивний 71 продуктивний 88 творчий 74 продуктивний 

26 100 творчий 88 творчий 93 творчий 95 творчий 81 творчий 93 творчий 

27 95 творчий 96 творчий 100 творчий 90 творчий 77 продуктивний 94 творчий 

28 74 продуктивний 88 творчий 70 продуктивний 67 продуктивний 73 продуктивний 76 продуктивний 

29 89 творчий 58 продуктивний 67 продуктивний 57 продуктивний 60 продуктивний 70 продуктивний 

30 79 продуктивний 63 продуктивний 78 продуктивний 62 продуктивний 71 продуктивний 72 продуктивний 

31 89 творчий 75 продуктивний 70 продуктивний 71 продуктивний 79 продуктивний 78 продуктивний 

32 79 продуктивний 54 продуктивний 78 продуктивний 86 творчий 98 творчий 75 продуктивний 

33 74 продуктивний 50 продуктивний 78 продуктивний 76 продуктивний 81 творчий 70 продуктивний 

�̅� 82,24 66,15 70,97 72,36 75,06 73,97 

𝑆2 90,50 190,57 140,97 167,99 119,31 95,22 

𝑆 9,85 14,53 12,71 13,61 11,45 9,76 

𝑚�̅� 1,71 2,53 2,21 2,37 1,99 1,70 
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Таблиця К.1.7 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на уточнювально-діагностичному етапі експерименту (КГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 84 творчий 54 продуктивний 52 продуктивний 76 продуктивний 75 продуктивний 68 продуктивний 

2 42 репродуктивний 42 репродуктивний 30 репродуктивний 38 репродуктивний 35 репродуктивний 38 репродуктивний 

3 58 продуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 50 продуктивний 49 репродуктивний 

4 53 продуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 19 репродуктивний 54 продуктивний 45 репродуктивний 

5 42 репродуктивний 25 репродуктивний 56 продуктивний 43 репродуктивний 69 продуктивний 43 репродуктивний 

6 37 репродуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 48 репродуктивний 46 репродуктивний 43 репродуктивний 

7 58 продуктивний 42 репродуктивний 37 репродуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 46 репродуктивний 

8 63 продуктивний 25 репродуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 60 продуктивний 43 репродуктивний 

9 58 продуктивний 50 продуктивний 30 репродуктивний 43 репродуктивний 50 продуктивний 47 репродуктивний 

10 58 продуктивний 25 репродуктивний 56 продуктивний 24 репродуктивний 40 репродуктивний 44 репродуктивний 

11 74 продуктивний 29 репродуктивний 41 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 49 репродуктивний 

12 79 продуктивний 25 репродуктивний 56 продуктивний 43 репродуктивний 63 продуктивний 55 продуктивний 

13 53 продуктивний 46 репродуктивний 52 продуктивний 24 репродуктивний 38 репродуктивний 46 репродуктивний 

14 37 репродуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 38 репродуктивний 29 репродуктивний 36 репродуктивний 

15 79 продуктивний 63 продуктивний 59 продуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 63 продуктивний 

16 58 продуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 38 репродуктивний 40 репродуктивний 47 репродуктивний 

17 37 репродуктивний 42 репродуктивний 30 репродуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 37 репродуктивний 

18 58 продуктивний 33 репродуктивний 67 продуктивний 52 продуктивний 54 продуктивний 53 продуктивний 

19 32 репродуктивний 29 репродуктивний 56 продуктивний 57 продуктивний 56 продуктивний 42 репродуктивний 

20 47 репродуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 43 репродуктивний 35 репродуктивний 43 репродуктивний 

21 53 продуктивний 42 репродуктивний 37 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 43 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.7 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

22 63 продуктивний 29 репродуктивний 70 продуктивний 33 репродуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 

23 42 репродуктивний 25 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 52 продуктивний 36 репродуктивний 

24 68 продуктивний 29 репродуктивний 67 продуктивний 29 репродуктивний 46 репродуктивний 51 продуктивний 

25 42 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 43 репродуктивний 67 продуктивний 45 репродуктивний 

26 58 продуктивний 25 репродуктивний 67 продуктивний 48 репродуктивний 56 продуктивний 50 продуктивний 

27 84 творчий 54 продуктивний 70 продуктивний 38 репродуктивний 79 продуктивний 67 продуктивний 

28 42 репродуктивний 38 репродуктивний 41 репродуктивний 48 репродуктивний 46 репродуктивний 42 репродуктивний 

29 63 продуктивний 54 продуктивний 67 продуктивний 57 продуктивний 58 продуктивний 60 продуктивний 

30 26 репродуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 38 репродуктивний 35 репродуктивний 

31 58 продуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 33 репродуктивний 50 продуктивний 44 репродуктивний 

32 53 продуктивний 29 репродуктивний 30 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 

33 47 репродуктивний 38 репродуктивний 48 репродуктивний 48 репродуктивний 27 репродуктивний 43 репродуктивний 

34 63 продуктивний 33 репродуктивний 37 репродуктивний 43 репродуктивний 69 продуктивний 48 репродуктивний 

35 74 продуктивний 25 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 29 репродуктивний 47 репродуктивний 

36 68 продуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 50 продуктивний 

�̅� 55,86 36,36 48,58 39,83 50,17 46,89 

𝑆2 215,04 97,72 148,42 126,54 164,54 64,44 

𝑆 14,66 9,89 12,18 11,25 12,83 8,03 

𝑚�̅� 2,44 1,65 2,03 1,87 2,14 1,34 
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Таблиця К.1.8 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на уточнювально-діагностичному етапі експерименту (ЕГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 16 репродуктивний 21 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 28 репродуктивний 

2 84 репродуктивний 54 продуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 54 продуктивний 65 продуктивний 

3 37 репродуктивний 25 репродуктивний 44 репродуктивний 43 репродуктивний 38 репродуктивний 36 репродуктивний 

4 58 репродуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 52 продуктивний 56 продуктивний 

5 53 репродуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 19 репродуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 

6 53 репродуктивний 46 репродуктивний 44 репродуктивний 48 репродуктивний 40 репродуктивний 48 репродуктивний 

7 26 репродуктивний 38 репродуктивний 33 репродуктивний 24 репродуктивний 44 репродуктивний 32 репродуктивний 

8 63 репродуктивний 21 репродуктивний 41 репродуктивний 57 продуктивний 54 продуктивний 46 репродуктивний 

9 58 репродуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 52 продуктивний 56 продуктивний 

10 42 репродуктивний 29 репродуктивний 37 репродуктивний 57 продуктивний 40 репродуктивний 39 репродуктивний 

11 37 репродуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 48 репродуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 

12 42 репродуктивний 54 продуктивний 37 репродуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 44 репродуктивний 

13 47 репродуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 24 репродуктивний 38 репродуктивний 39 репродуктивний 

14 74 репродуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 58 продуктивний 61 продуктивний 

15 63 репродуктивний 54 продуктивний 59 продуктивний 57 продуктивний 52 продуктивний 58 продуктивний 

16 42 репродуктивний 25 репродуктивний 41 репродуктивний 38 репродуктивний 46 репродуктивний 37 репродуктивний 

17 21 репродуктивний 25 репродуктивний 30 репродуктивний 33 репродуктивний 29 репродуктивний 26 репродуктивний 

18 26 репродуктивний 33 репродуктивний 37 репродуктивний 38 репродуктивний 31 репродуктивний 32 репродуктивний 

19 26 репродуктивний 25 репродуктивний 33 репродуктивний 29 репродуктивний 38 репродуктивний 29 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.8 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

20 53 репродуктивний 54 продуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 29 репродуктивний 47 репродуктивний 

21 74 репродуктивний 63 продуктивний 70 продуктивний 81 творчий 81 творчий 72 продуктивний 

22 58 репродуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 56 продуктивний 56 продуктивний 

23 68 репродуктивний 54 продуктивний 59 продуктивний 57 продуктивний 67 продуктивний 61 продуктивний 

24 42 репродуктивний 21 репродуктивний 41 репродуктивний 43 репродуктивний 42 репродуктивний 37 репродуктивний 

25 32 репродуктивний 33 репродуктивний 26 репродуктивний 38 репродуктивний 35 репродуктивний 32 репродуктивний 

26 26 репродуктивний 54 продуктивний 37 репродуктивний 57 продуктивний 58 продуктивний 42 репродуктивний 

27 58 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 47 репродуктивний 

28 58 репродуктивний 54 продуктивний 63 продуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 59 продуктивний 

29 32 репродуктивний 33 репродуктивний 37 репродуктивний 43 репродуктивний 29 репродуктивний 34 репродуктивний 

30 63 репродуктивний 54 продуктивний 41 репродуктивний 52 продуктивний 31 репродуктивний 52 продуктивний 

31 42 репродуктивний 42 репродуктивний 33 репродуктивний 19 репродуктивний 25 репродуктивний 36 репродуктивний 

32 53 репродуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 54 продуктивний 54 продуктивний 

33 58 репродуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 56 продуктивний 57 продуктивний 

34 53 репродуктивний 54 продуктивний 30 репродуктивний 52 продуктивний 38 репродуктивний 47 репродуктивний 

35 42 репродуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 38 репродуктивний 29 репродуктивний 36 репродуктивний 

36 79 репродуктивний 33 репродуктивний 22 репродуктивний 67 продуктивний 54 продуктивний 51 продуктивний 

37 58 репродуктивний 38 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 27 репродуктивний 46 репродуктивний 

38 47 репродуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 43 репродуктивний 46 репродуктивний 44 репродуктивний 

39 42 репродуктивний 21 репродуктивний 41 репродуктивний 33 репродуктивний 38 репродуктивний 35 репродуктивний 

40 53 репродуктивний 63 продуктивний 48 репродуктивний 24 репродуктивний 38 репродуктивний 50 продуктивний 

�̅� 48,98 41,60 43,85 45,43 44,65 45,23 

𝑆2 261,36 190,71 111,16 196,97 149,62 124,23 

𝑆 17,33 14,15 11,37 15,25 13,19 11,15 

𝑚�̅� 2,74 2,24 1,80 2,41 2,09 1,76 
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Таблиця К.1.9 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на формувально-перетворювальному етапі експерименту (КГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 89 творчий 54 продуктивний 85 творчий 81 творчий 75 продуктивний 77 продуктивний 

2 47 репродуктивний 46 репродуктивний 33 репродуктивний 43 репродуктивний 38 репродуктивний 42 репродуктивний 

3 58 продуктивний 38 репродуктивний 67 продуктивний 29 репродуктивний 52 продуктивний 51 продуктивний 

4 53 продуктивний 46 репродуктивний 44 репродуктивний 24 репродуктивний 54 продуктивний 46 репродуктивний 

5 68 продуктивний 29 репродуктивний 59 продуктивний 24 репродуктивний 71 продуктивний 51 продуктивний 

6 42 репродуктивний 42 репродуктивний 56 продуктивний 19 репродуктивний 48 репродуктивний 43 репродуктивний 

7 63 продуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 43 репродуктивний 52 продуктивний 51 продуктивний 

8 74 продуктивний 29 репродуктивний 37 репродуктивний 33 репродуктивний 63 продуктивний 49 репродуктивний 

9 63 продуктивний 50 продуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 50 продуктивний 

10 58 продуктивний 29 репродуктивний 56 продуктивний 24 репродуктивний 40 репродуктивний 45 репродуктивний 

11 68 продуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 58 продуктивний 49 репродуктивний 

12 79 продуктивний 33 репродуктивний 59 продуктивний 43 репродуктивний 65 продуктивний 58 продуктивний 

13 58 продуктивний 42 репродуктивний 52 продуктивний 29 репродуктивний 38 репродуктивний 47 репродуктивний 

14 42 репродуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 43 репродуктивний 29 репродуктивний 40 репродуктивний 

15 79 продуктивний 63 продуктивний 63 продуктивний 33 репродуктивний 54 продуктивний 64 продуктивний 

16 63 продуктивний 38 репродуктивний 59 продуктивний 43 репродуктивний 42 репродуктивний 52 продуктивний 

17 42 репродуктивний 42 репродуктивний 37 репродуктивний 24 репродуктивний 46 репродуктивний 39 репродуктивний 

18 58 продуктивний 38 репродуктивний 70 продуктивний 33 репродуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 

19 37 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 56 продуктивний 45 репродуктивний 

20 53 продуктивний 42 репродуктивний 48 репродуктивний 48 репродуктивний 35 репродуктивний 47 репродуктивний 

21 58 продуктивний 46 репродуктивний 41 репродуктивний 29 репродуктивний 46 репродуктивний 47 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.9 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

22 63 продуктивний 25 репродуктивний 70 продуктивний 33 репродуктивний 65 продуктивний 52 продуктивний 

23 47 репродуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 29 репродуктивний 54 продуктивний 40 репродуктивний 

24 74 продуктивний 25 репродуктивний 70 продуктивний 33 репродуктивний 46 репродуктивний 53 продуктивний 

25 47 репродуктивний 38 репродуктивний 59 продуктивний 48 репродуктивний 67 продуктивний 49 репродуктивний 

26 63 продуктивний 29 репродуктивний 67 продуктивний 33 репродуктивний 58 продуктивний 51 продуктивний 

27 84 творчий 54 продуктивний 63 продуктивний 81 творчий 79 продуктивний 71 продуктивний 

28 47 репродуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 52 продуктивний 48 репродуктивний 46 репродуктивний 

29 58 продуктивний 50 продуктивний 67 продуктивний 29 репродуктивний 60 продуктивний 55 продуктивний 

30 32 репродуктивний 38 репродуктивний 48 репродуктивний 19 репродуктивний 40 репродуктивний 36 репродуктивний 

31 63 продуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 49 репродуктивний 

32 58 продуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 33 репродуктивний 44 репродуктивний 42 репродуктивний 

33 53 продуктивний 42 репродуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 29 репродуктивний 47 репродуктивний 

34 68 продуктивний 38 репродуктивний 41 репродуктивний 29 репродуктивний 69 продуктивний 50 продуктивний 

35 68 продуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 24 репродуктивний 31 репродуктивний 45 репродуктивний 

36 74 продуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 40 репродуктивний 54 продуктивний 

�̅� 59,75 39,03 52,28 38,28 51,39 49,58 

𝑆2 176,31 76,08 158,95 218,49 161,79 66,59 

𝑆 13,28 8,72 12,61 14,78 12,72 8,16 

𝑚�̅� 2,21 1,45 2,10 2,46 2,12 1,36 
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Таблиця К.1.10 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на формувально-перетворювальному етапі експерименту (ЕГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 32 репродуктивний 46 репродуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 43 репродуктивний 

2 89 творчий 63 продуктивний 67 продуктивний 76 продуктивний 54 продуктивний 73 продуктивний 

3 47 репродуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 48 репродуктивний 40 репродуктивний 48 репродуктивний 

4 63 продуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 62 продуктивний 54 продуктивний 63 продуктивний 

5 68 продуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 76 продуктивний 52 продуктивний 56 продуктивний 

6 58 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 52 продуктивний 44 репродуктивний 55 продуктивний 

7 53 продуктивний 58 продуктивний 37 репродуктивний 43 репродуктивний 46 репродуктивний 49 репродуктивний 

8 68 продуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 59 продуктивний 

9 63 продуктивний 63 продуктивний 59 продуктивний 67 продуктивний 54 продуктивний 62 продуктивний 

10 47 репродуктивний 54 продуктивний 41 репродуктивний 71 продуктивний 42 репродуктивний 50 продуктивний 

11 58 продуктивний 50 продуктивний 52 продуктивний 62 продуктивний 35 репродуктивний 53 продуктивний 

12 53 продуктивний 58 продуктивний 44 репродуктивний 71 продуктивний 52 продуктивний 54 продуктивний 

13 58 продуктивний 54 продуктивний 44 репродуктивний 43 репродуктивний 40 репродуктивний 51 продуктивний 

14 79 продуктивний 75 продуктивний 59 продуктивний 67 продуктивний 58 продуктивний 70 продуктивний 

15 74 продуктивний 71 продуктивний 67 продуктивний 62 продуктивний 54 продуктивний 68 продуктивний 

16 63 продуктивний 46 репродуктивний 52 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 54 продуктивний 

17 53 продуктивний 33 репродуктивний 37 репродуктивний 67 продуктивний 31 репродуктивний 44 репродуктивний 

18 58 продуктивний 42 репродуктивний 52 продуктивний 43 репродуктивний 38 репродуктивний 49 репродуктивний 

19 63 продуктивний 29 репродуктивний 37 репродуктивний 38 репродуктивний 42 репродуктивний 44 репродуктивний 

20 58 продуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 31 репродуктивний 54 продуктивний 

21 89 творчий 75 продуктивний 74 продуктивний ## творчий 81 творчий 83 творчий 

22 63 продуктивний 63 продуктивний 59 продуктивний 57 продуктивний 58 продуктивний 61 продуктивний 

23 84 творчий 67 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 69 продуктивний 72 продуктивний 

24 47 репродуктивний 46 репродуктивний 44 репродуктивний 48 репродуктивний 44 репродуктивний 46 репродуктивний 

25 37 репродуктивний 38 репродуктивний 30 репродуктивний 52 продуктивний 38 репродуктивний 38 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.10 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

26 32 репродуктивний 58 продуктивний 41 репродуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 46 репродуктивний 

27 63 продуктивний 67 продуктивний 56 продуктивний 57 продуктивний 54 продуктивний 61 продуктивний 

28 42 репродуктивний 42 репродуктивний 41 репродуктивний 48 репродуктивний 42 репродуктивний 43 репродуктивний 

29 58 продуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 48 репродуктивний 54 продуктивний 

30 53 продуктивний 50 продуктивний 56 продуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 55 продуктивний 

31 63 продуктивний 67 продуктивний 70 продуктивний 71 продуктивний 60 продуктивний 66 продуктивний 

32 37 репродуктивний 38 репродуктивний 41 репродуктивний 48 репродуктивний 31 репродуктивний 39 репродуктивний 

33 68 продуктивний 75 продуктивний 44 репродуктивний 67 продуктивний 33 репродуктивний 61 продуктивний 

34 53 продуктивний 54 продуктивний 41 репродуктивний 57 продуктивний 52 продуктивний 51 продуктивний 

35 74 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 67 продуктивний 54 продуктивний 67 продуктивний 

36 84 творчий 75 продуктивний 56 продуктивний 67 продуктивний 58 продуктивний 71 продуктивний 

37 68 продуктивний 58 продуктивний 56 продуктивний 76 продуктивний 50 продуктивний 62 продуктивний 

38 74 продуктивний 79 продуктивний 63 продуктивний 71 продуктивний 65 продуктивний 72 продуктивний 

39 42 репродуктивний 46 репродуктивний 52 продуктивний 71 продуктивний 56 продуктивний 50 продуктивний 

40 74 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 67 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 

�̅� 60,25 55,60 52,13 61,23 50,03 55,27 

𝑆2 213,99 155,94 108,21 145,56 121,05 111,08 

𝑆 14,63 12,49 10,40 12,06 11,00 10,54 

𝑚�̅� 2,31 1,45 1,42 1,61 1,34 1,38 
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Таблиця К.1.11 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на контрольному етапі експерименту (КГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 95 творчий 58 продуктивний 85 творчий 86 творчий 58 продуктивний 79 продуктивний 

2 53 продуктивний 50 продуктивний 44 репродуктивний 48 репродуктивний 50 продуктивний 49 репродуктивний 

3 79 продуктивний 25 репродуктивний 70 продуктивний 33 репродуктивний 73 продуктивний 57 продуктивний 

4 63 продуктивний 50 продуктивний 56 продуктивний 29 репродуктивний 56 продуктивний 54 репродуктивний 

5 68 продуктивний 33 репродуктивний 63 продуктивний 29 репродуктивний 58 продуктивний 53 продуктивний 

6 47 репродуктивний 29 репродуктивний 59 продуктивний 24 репродуктивний 50 продуктивний 43 репродуктивний 

7 68 продуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 53 продуктивний 

8 74 продуктивний 33 репродуктивний 41 репродуктивний 38 репродуктивний 75 продуктивний 52 репродуктивний 

9 68 продуктивний 50 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 60 продуктивний 56 продуктивний 

10 63 продуктивний 33 репродуктивний 59 продуктивний 29 репродуктивний 42 репродуктивний 49 репродуктивний 

11 79 продуктивний 38 репродуктивний 56 продуктивний 43 репродуктивний 60 продуктивний 58 репродуктивний 

12 63 продуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 48 репродуктивний 67 продуктивний 53 продуктивний 

13 74 продуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 33 репродуктивний 38 репродуктивний 55 репродуктивний 

14 47 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 48 репродуктивний 31 репродуктивний 41 репродуктивний 

15 74 продуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 38 репродуктивний 58 продуктивний 59 продуктивний 

16 47 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 48 репродуктивний 38 репродуктивний 42 продуктивний 

17 47 репродуктивний 38 репродуктивний 41 репродуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 41 репродуктивний 

18 74 продуктивний 29 репродуктивний 74 продуктивний 38 репродуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 

19 42 репродуктивний 33 репродуктивний 59 продуктивний 67 продуктивний 54 продуктивний 48 репродуктивний 

20 58 продуктивний 29 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 38 репродуктивний 47 репродуктивний 

21 63 продуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 48 репродуктивний 45 репродуктивний 

22 63 продуктивний 29 репродуктивний 74 продуктивний 38 репродуктивний 67 продуктивний 54 продуктивний 

23 53 продуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 33 репродуктивний 56 продуктивний 44 репродуктивний 

24 79 продуктивний 29 репродуктивний 67 продуктивний 38 репродуктивний 46 репродуктивний 56 продуктивний 

25 53 продуктивний 25 репродуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 69 продуктивний 50 репродуктивний 
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Продовження таблиці К.1.11 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

26 68 продуктивний 33 репродуктивний 70 продуктивний 38 репродуктивний 60 продуктивний 55 продуктивний 

27 89 творчий 50 продуктивний 63 продуктивний 86 творчий 77 продуктивний 72 продуктивний 

28 53 продуктивний 46 репродуктивний 48 репродуктивний 57 продуктивний 50 продуктивний 50 репродуктивний 

29 63 продуктивний 54 продуктивний 67 продуктивний 33 репродуктивний 71 продуктивний 59 продуктивний 

30 37 репродуктивний 38 репродуктивний 52 продуктивний 24 репродуктивний 42 репродуктивний 39 репродуктивний 

31 58 продуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 43 репродуктивний 58 продуктивний 47 репродуктивний 

32 63 продуктивний 25 репродуктивний 37 репродуктивний 38 репродуктивний 46 репродуктивний 43 репродуктивний 

33 58 продуктивний 29 репродуктивний 48 репродуктивний 57 продуктивний 31 репродуктивний 46 репродуктивний 

34 74 продуктивний 29 репродуктивний 44 репродуктивний 33 репродуктивний 69 продуктивний 51 продуктивний 

35 63 продуктивний 33 репродуктивний 52 продуктивний 29 репродуктивний 46 репродуктивний 47 репродуктивний 

36 79 продуктивний 38 репродуктивний 56 продуктивний 57 продуктивний 42 репродуктивний 58 продуктивний 

�̅� 63,86 36,42 55,44 43,03 53,61 51,69 

𝑆2 171,95 94,25 116,37 220,20 149,16 66,79 

𝑆 13,11 9,71 10,79 14,84 12,21 8,17 

𝑚�̅� 2,19 1,62 1,80 2,47 2,04 1,36 
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Таблиця К.1.12 

Результати сформованості компонентів і готовності майбутнього фахівця з туризмознавства до професійної 

діяльності в цілому на контрольному етапі експерименту (ЕГ2) 

 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

1 74 продуктивний 54 продуктивний 52 продуктивний 71 продуктивний 65 продуктивний 63 продуктивний 

2 100 творчий 88 творчий 74 продуктивний 81 творчий 85 творчий 88 творчий 

3 63 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 52 продуктивний 61 продуктивний 

4 95 творчий 71 продуктивний 70 продуктивний 71 продуктивний 81 творчий 79 продуктивний 

5 79 продуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 81 творчий 58 продуктивний 66 продуктивний 

6 74 продуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 62 продуктивний 50 продуктивний 66 продуктивний 

7 63 продуктивний 71 продуктивний 52 продуктивний 67 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 

8 95 творчий 67 продуктивний 59 продуктивний 71 продуктивний 65 продуктивний 75 продуктивний 

9 79 продуктивний 67 продуктивний 67 продуктивний 76 продуктивний 69 продуктивний 72 продуктивний 

10 74 продуктивний 58 продуктивний 44 репродуктивний 76 продуктивний 56 продуктивний 62 продуктивний 

11 68 продуктивний 63 продуктивний 56 продуктивний 71 продуктивний 52 продуктивний 63 продуктивний 

12 63 продуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 76 продуктивний 65 продуктивний 62 продуктивний 

13 74 продуктивний 58 продуктивний 48 репродуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 61 продуктивний 

14 84 творчий 83 творчий 81 творчий 86 творчий 85 творчий 83 творчий 

15 89 творчий 88 творчий 89 творчий 90 творчий 92 творчий 89 творчий 

16 74 продуктивний 54 продуктивний 59 продуктивний 67 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 

17 63 продуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 76 продуктивний 52 продуктивний 61 продуктивний 

18 58 продуктивний 54 продуктивний 56 продуктивний 52 продуктивний 60 продуктивний 56 продуктивний 

19 74 продуктивний 38 репродуктивний 44 репродуктивний 67 продуктивний 50 продуктивний 55 продуктивний 

20 79 продуктивний 67 продуктивний 59 продуктивний 76 продуктивний 56 продуктивний 69 продуктивний 
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Продовження таблиці К.1.12 

№ 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технологічний 

компонент 

Особистісно-творчий 

компонент 
Готовність в цілому 

𝑂𝑀 рівень 𝑂𝐾  рівень 𝑂ДО рівень 𝑂ІТ рівень 𝑂ОТ рівень 𝐼𝑂Г рівень 

21 100 творчий 83 творчий 89 творчий ## творчий 90 творчий 92 творчий 

22 68 продуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 71 продуктивний 71 продуктивний 67 продуктивний 

23 89 творчий 79 продуктивний 70 продуктивний 81 творчий 83 творчий 81 творчий 

24 74 продуктивний 75 продуктивний 52 продуктивний 57 продуктивний 69 продуктивний 67 продуктивний 

25 63 продуктивний 42 репродуктивний 41 репродуктивний 67 продуктивний 63 продуктивний 53 продуктивний 

26 58 продуктивний 63 продуктивний 52 продуктивний 76 продуктивний 75 продуктивний 62 продуктивний 

27 74 продуктивний 75 продуктивний 59 продуктивний 62 продуктивний 58 продуктивний 68 продуктивний 

28 58 продуктивний 50 продуктивний 48 репродуктивний 52 продуктивний 52 продуктивний 53 продуктивний 

29 79 продуктивний 58 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 56 продуктивний 67 продуктивний 

30 68 продуктивний 63 продуктивний 67 продуктивний 71 продуктивний 69 продуктивний 67 продуктивний 

31 79 продуктивний 71 продуктивний 70 продуктивний 76 продуктивний 63 продуктивний 73 продуктивний 

32 53 продуктивний 42 репродуктивний 48 репродуктивний 62 продуктивний 56 продуктивний 51 продуктивний 

33 74 продуктивний 79 продуктивний 63 продуктивний 71 продуктивний 50 продуктивний 70 продуктивний 

34 58 продуктивний 58 продуктивний 52 продуктивний 76 продуктивний 60 продуктивний 59 продуктивний 

35 79 продуктивний 63 продуктивний 74 продуктивний 71 продуктивний 58 продуктивний 71 продуктивний 

36 84 творчий 83 творчий 81 творчий 81 творчий 81 творчий 82 творчий 

37 84 творчий 67 продуктивний 67 продуктивний 86 творчий 77 продуктивний 76 продуктивний 

38 79 продуктивний 79 продуктивний 67 продуктивний 76 продуктивний 73 продуктивний 75 продуктивний 

39 53 продуктивний 58 продуктивний 56 продуктивний 81 творчий 85 творчий 61 продуктивний 

40 79 продуктивний 71 продуктивний 63 продуктивний 86 творчий 94 творчий 76 продуктивний 

�̅� 74,38 65,40 60,93 72,90 66,25 68,20 

𝑆2 148,65 146,71 136,94 97,32 168,91 101,45 

𝑆 12,19 12,11 11,70 9,87 13,00 10,07 

𝑚�̅� 1,93 1,92 1,85 1,56 2,05 1,59 

 

  



617 

 

Додаток К.2 

 

Результати порівняльного аналізу студентів КГ та ЕГ на уточнювально-

діагностичному етапі експерименту 

 

Таблиця К.2.1 

Розподіли студентів КГ1 за рівнями сформованості компонентів готовності 

і готовності в цілому 

 

Рівень 
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n у % n у % n у % n у % n у % n у % 

репродуктивний 16 59,3 22 81,5 22 81,5 20 74,1 17 63,0 22 81,5 

продуктивний 11 40,7 5 18,5 5 18,5 7 25,9 10 37,0 5 18,5 

творчий 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Таблиця К.2.2 

Розподіли студентів ЕГ1 за рівнями сформованості компонентів готовності 

і готовності в цілому 

 

Рівень 
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репродуктивний 20 60,6 28 84,8 25 75,8 23 69,7 16 48,5 26 78,8 

продуктивний 13 39,4 5 15,2 8 24,2 8 24,2 17 51,5 7 21,2 

творчий 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 6,1 0 0,0 0 0,0 
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Таблиця К.2.3 

Розподіли студентів КГ2 за рівнями сформованості компонентів готовності 

і готовності в цілому 

 

Рівень 
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n у % n у % n у % n у % n у % n у % 

репротивний 12 33,3 31 86,1 19 52,8 31 86,1 16 44,4 26 72,2 

продуктивний 22 61,1 5 13,9 17 24,2 5 13,9 20 55,6 10 27,8 

творчий 2 5,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Таблиця К.2.4 

Розподіли студентів ЕГ2 за рівнями сформованості компонентів готовності 

і готовності в цілому 

 

Рівень 

М
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Д
ія

л
ь
н

іс
н

о
-

о
п

ер
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
о

-

те
х
н

о
л
о
гі

ч
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

О
со

б
и

ст
іс

н
о

-

тв
о
р
ч

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Г
о
то

в
н

іс
ть

 в
 

ц
іл

о
м

у
 

n у % n у % n у % n у % n у % n у % 

репротивний 19 47,5 23 57,5 28 70,0 22 55,0 24 60,0 26 65,0 

продуктивний 20 50,0 17 42,5 12 30,0 17 42,5 15 37,5 14 35,0 

творчий 1 2,5 0 0,0 0 0,0 1 2,5 1 2,5 0 0,0 

 

 

 



619 

 

Додаток К.3 

Вибір критерію для порівняння результатів контрольних та 

експериментальних груп на уточнювально-діагностичному етапі 

експерименту 

 

 

Рис. К.3.1. Результати функціонування системи «Вибір критерію» для 

порівняння КГ1 і ЕГ1 за мотиваційним компонентом 

 

Рис. К.3.2. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за когнітивним компонентом 

 

Рис. К.3.3. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за діяльнісно-операційним компонентом 
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Рис. К.3.4. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за інформаційно-технологічним компонентом 

 

 

Рис. К.3.5. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за особистісно-творчим компонентом 

 

 

Рис. К.3.6. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за інтегральною оцінкою готовності 
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Рис. К.3.7. Результати функціонування системи «Вибір критерію» для 

порівняння КГ2 і ЕГ2 за мотиваційним компонентом 

 

Рис. К.3.8. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за когнітивним компонентом 

 

Рис. К.3.9. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за діяльнісно-операційним компонентом 
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Рис. К.3.10. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за інформаційно-технологічним компонентом 

 

Рис. К.3.11. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за особистісно-творчим компонентом 

 

Рис. К.3.12. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за інтегральною оцінкою готовності 
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Додаток К.4 

Розрахунок t-критерію Стьюдента для незалежних контрольної та експериментальної груп на уточнювально-

діагностичному етапі експерименту 

Таблиця К.4.1 

Проміжні розрахунки емпіричних значень t-критерію Стьюдента для ЕГ1 і КГ1 

 

Показник 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технлогічний 

компонент 

Особистісно-

творчий 

компонент 

Готовність в 

цілому 

ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 

𝑋 49,18 49,48 34,06 34,63 44,76 42,56 36,21 34,19 50,39 47,41 43,06 42,15 

𝑠2 119,59 121,26 195,18 155,63 133,25 82,18 382,61 275,93 100,62 106,02 98,31 83,52 

𝑛 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 

(𝑛 − 1) ∙ 𝑠2 3826,91 3152,74 6245,88 4046,30 4264,06 2136,67 12243,52 7174,07 3219,88 2756,52 3145,88 2171,41 

1

𝑛
 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 

|𝑋1 − 𝑋2| 0,30 0,57 2,20 2,03 2,99 0,91 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 120,34 177,45 110,36 334,79 103,04 91,68 

1

𝑛1
+

1

𝑛2
 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
∙ 

∙ (
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

8,10 11,95 7,43 22,54 6,94 6,17 
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Розрахунки емпt : 

Мотиваційний компонент: 1050
852

300

108

300
,

,

,

,

,
tемп   

Когнітивний компонент: 1650
463

570

9511

570
,

,

,

,

,
tемп   

Діяльнісно-операційний компонент: 8080
732

202

437

202
,

,

,

,

,
tемп   

Інформаційно-технологічний компонент: 4270
754

032

5422

032
,

,

,

,

,
tемп   

Особистісно-творчий компонент: 1341
632

992

946

992
,

,

,

,

,
tемп   

Готовність: 3470
482

910

176

910
,

,

,

,

,
tемп   
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Таблиця К.4.2 

Проміжні розрахунки емпіричних значень t-критерію Стьюдента для ЕГ2 і КГ2 

 

Показник 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технлогічний 

компонент 

Особистісно-

творчий 

компонент 

Готовність в цілому 

ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 

𝑋 48,98 55,86 41,60 36,36 43,85 48,58 45,43 39,83 44,65 50,17 45,23 46,89 

𝑠2 261,36 215,04 190,71 97,72 111,16 148,42 196,97 126,54 149,62 164,54 124,23 64,44 

𝑛 40 36 40 36 40 36 40 36 40 36 40 36 

(𝑛 − 1) ∙ 𝑠2 10192,98 7526,31 7437,60 3420,31 4335,10 5194,75 7681,77 4429,00 5835,10 5759,00 4844,98 2255,56 

1

𝑛
 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

|𝑋1 − 𝑋2| 6,89 5,24 4,73 5,59 5,52 1,66 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 239,45 146,73 128,78 163,66 156,68 95,95 

1

𝑛1
+

1

𝑛2
 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
∙ 

∙ (
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

12,64 7,74 6,80 8,64 8,27 5,06 
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Розрахунки емпt : 

Мотиваційний компонент: 9371
553

896

6412

896
,

,

,

,

,
tемп   

Когнітивний компонент: 8831
782

245

747

245
,

,

,

,

,
tемп   

Діяльнісно-операційний компонент: 8161
612

734

806

734
,

,

,

,

,
tемп   

Інформаційно-технологічний компонент: 9031
942

595

648

595
,

,

,

,

,
tемп   

Особистісно-творчий компонент: 9181
882

525

278

525
,

,

,

,

,
tемп   

Готовність: 7390
252

661

065

661
,

,

,

,

,
tемп   
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Додаток К.5 

 

Розрахунок коефіцієнта конкордації Кендалла для ЕГ та КГ  

на уточнювально-діагностичному етапі експерименту 

 

Таблиця К.5.1 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для ЕГ1 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 о

п
е
р
ац

ій
н

о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-т

ех
н

о
л

о
гі

ч
н

о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
ст

іс
н

о
-т

в
о
р
ч
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28,5 22 23,5 27 20 121 36 1296 

2 22 18 12,5 5,5 23,5 81,5 -3,5 12,25 

3 9,5 27 18,5 16,5 9,5 81 -4 16 

4 25 31 28 33 26,5 143,5 58,5 3422,3 

5 9,5 14 5 11 11,5 51 -34 1156 

6 17 24,5 2 2 2,5 48 -37 1369 

7 9,5 7 12,5 11 14,5 54,5 -30,5 930,25 

8 17 3 23,5 5,5 6 55 -30 900 

9 4 14 7,5 21 4,5 51 -34 1156 

10 32 33 30,5 32 23,5 151 66 4356 

11 17 18 23,5 5,5 20 84 -1 1 

12 17 27 12,5 27 30 113,5 28,5 812,25 

13 9,5 3 7,5 11 14,5 45,5 -39,5 1560,3 

14 4 11 3,5 21 23,5 63 -22 484 

15 9,5 7 18,5 2 1 38 -47 2209 

16 4 3 12,5 11 17,5 48 -37 1369 

17 17 7 1 2 14,5 41,5 -43,5 1892,3 

18 25 1 12,5 11 30 79,5 -5,5 30,25 

19 2 22 3,5 16,5 7,5 51,5 -33,5 1122,3 
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Продовження таблиці К.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 22 11 23,5 24,5 33 114 29 841 

21 17 29 12,5 21 20 99,5 14,5 210,25 

22 9,5 24,5 18,5 11 11,5 75 -10 100 

23 28,5 22 26,5 30 9,5 116,5 31,5 992,25 

24 32 32 30,5 24,5 32 151 66 4356 

25 22 7 26,5 30 26,5 112 27 729 

26 28,5 30 32 27 30 147,5 62,5 3906,3 

27 1 18 7,5 5,5 17,5 49,5 -35,5 1260,3 

28 25 7 18,5 11 4,5 66 -19 361 

29 9,5 18 7,5 16,5 14,5 66 -19 361 

30 17 27 18,5 16,5 2,5 81,5 -3,5 12,25 

31 9,5 11 29 30 28 107,5 22,5 506,25 

32 32 18 33 21 7,5 111,5 26,5 702,25 

33 28,5 14 18,5 21 23,5 105,5 20,5 420,25 

Σ 38852 

 

m  5 

n  33 

 1
2

1
 nm

 

85 

S  38852 
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Таблиця К.5.2 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для КГ1 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 о

п
ер

ац
ій

н
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-

те
х
н

о
л
о
гі

ч
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
ст

іс
н

о
-т

в
о
р
ч
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 22 27 27 25 26 127 57 3249 

2 8 19 7,5 3 12 49,5 -20,5 420,25 

3 8 17 12,5 22 20,5 80 10 100 

4 18,5 21,5 20 6 23,5 89,5 19,5 380,25 

5 8 8,5 12,5 19,5 18 66,5 -3,5 12,25 

6 2,5 3 16,5 6 12 40 -30 900 

7 27 25,5 25,5 22 27 127 57 3249 

8 18,5 23,5 23,5 27 8,5 101 31 961 

9 22 19 12,5 12,5 12 78 8 64 

10 8 8,5 7,5 9 6 39 -31 961 

11 25,5 23,5 20 22 25 116 46 2116 

12 14,5 21,5 25,5 25 7 93,5 23,5 552,25 

13 24 25,5 23,5 25 20,5 118,5 48,5 2352,3 

14 14,5 3 12,5 1 3,5 34,5 -35,5 1260,3 

15 8 15,5 20 12,5 1 57 -13 169 

16 18,5 13 3 9 2 45,5 -24,5 600,25 

17 8 19 7,5 16,5 12 63 -7 49 

18 25,5 3 16,5 16,5 23,5 85 15 225 

19 1 8,5 1,5 19,5 16 46,5 -23,5 552,25 

20 14,5 3 4,5 3 3,5 28,5 -41,5 1722,3 

21 2,5 8,5 7,5 12,5 8,5 39,5 -30,5 930,25 

22 8 13 4,5 16,5 16 58 -12 144 

23 8 8,5 12,5 9 20,5 58,5 -11,5 132,25 

24 14,5 13 1,5 12,5 12 53,5 -16,5 272,25 

25 18,5 3 12,5 6 20,5 60,5 -9,5 90,25 

26 8 8,5 20 16,5 16 69 -1 1 
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Продовження таблиці К.5.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 22 15,5 20 3 5 65,5 -4,5 20,25 

Σ 21485,5 

 

m  5 

n  27 

 1
2

1
 nm

 70 

S  21485,5 

 

Таблиця К.5.3 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для ЕГ2 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 

о
п

ер
ац

ій
н

о
го

 к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-

те
х

н
о

л
о

гі
ч

н
о

го
 к

о
м

п
о

н
ен

та
 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
ст

іс
н

о
-т

в
о

р
ч

о
го

 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2,5 23 8 22,5 57 -28 784 

2 40 29 38,5 25,5 31,5 164,5 79,5 6320,3 

3 9,5 6,5 23 18,5 13,5 71 -14 196 

4 29 36,5 32 32 27 156,5 71,5 5112,3 

5 22,5 14,5 17 1,5 22,5 78 -7 49 

6 22,5 23 23 21,5 17,5 107,5 22,5 506,25 

7 4,5 19,5 6,5 4 20 54,5 -30,5 930,25 

8 34 2,5 17 32 31,5 117 32 1024 

9 29 29 32 37 27 154 69 4761 

10 14 9,5 11 32 17,5 84 -1 1 

11 9,5 21,5 23 21,5 9 84,5 -0,5 0,25 

12 14 29 11 13 27 94 9 81 

13 18,5 14,5 17 4 13,5 67,5 -17,5 306,25 

14 37,5 36,5 32 25,5 37 168,5 83,5 6972,3 

15 34 29 36,5 32 27 158,5 73,5 5402,3 

16 14 6,5 17 13 22,5 73 -12 144 
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Продовження таблиці К.5.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 2 6,5 3,5 8 4,5 24,5 -60,5 3660,25 

18 4,5 14,5 11 13 7,5 50,5 -34,5 1190,25 

19 4,5 6,5 6,5 6 13,5 37 -48 2304 

20 22,5 29 23 13 4,5 92 7 49 

21 37,5 39,5 40 40 40 197 112 12544 

22 29 36,5 32 25,5 34,5 157,5 72,5 5256,25 

23 36 29 36,5 32 39 172,5 87,5 7656,25 

24 14 2,5 17 18,5 19 71 -14 196 

25 7,5 14,5 2 13 10 47 -38 1444 

26 4,5 29 11 32 37 113,5 28,5 812,25 

27 29 9,5 27 25,5 27 118 33 1089 

28 29 29 38,5 37 37 170,5 85,5 7310,25 

29 7,5 14,5 11 18,5 4,5 56 -29 841 

30 34 29 17 25,5 7,5 113 28 784 

31 14 21,5 6,5 1,5 1 44,5 -40,5 1640,25 

32 22,5 29 32 32 31,5 147 62 3844 

33 29 36,5 32 37 34,5 169 84 7056 

34 22,5 29 3,5 25,5 13,5 94 9 81 

35 14 14,5 6,5 13 4,5 52,5 -32,5 1056,25 

36 39 14,5 1 39 31,5 125 40 1600 

37 29 19,5 27 13 2 90,5 5,5 30,25 

38 18,5 14,5 32 18,5 22,5 106 21 441 

39 14 2,5 17 8 13,5 55 -30 900 

40 22,5 39,5 27 4 13,5 106,5 21,5 462,25 

Σ 94837,5 

 

m  5 

n  40 

 1
2

1
 nm

 102,5 

S  94837,5 
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Таблиця К.5.4 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для КГ2 

 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 о

п
ер

ац
ій

н
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-

те
х
н

о
л
о
гі

ч
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
ст

іс
н

о
-т

в
о
р
ч
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 35,5 34 21,5 36 35 162 92 8464 

2 8 27,5 2,5 17 4,5 59,5 -10,5 110,25 

3 20,5 16,5 21,5 32,5 18 109 39 1521 

4 14,5 30,5 11,5 1 23,5 81 11 121 

5 8 4 26,5 23,5 33,5 95,5 25,5 650,25 

6 4 23 21,5 29 14,5 92 22 484 

7 20,5 27,5 7 17 21 93 23 529 

8 26,5 4 5 10,5 29 75 5 25 

9 20,5 32 2,5 23,5 18 96,5 26,5 702,25 

10 20,5 4 26,5 3 9,5 63,5 -6,5 42,25 

11 31,5 10 11,5 10,5 26 89,5 19,5 380,25 

12 33,5 4 26,5 23,5 30,5 118 48 2304 

13 14,5 30,5 21,5 3 7 76,5 6,5 42,25 

14 4 16,5 11,5 17 2,5 51,5 -18,5 342,25 

15 33,5 36 30 10,5 21 131 61 3721 

16 20,5 16,5 26,5 17 9,5 90 20 400 

17 4 27,5 2,5 10,5 14,5 59 -11 121 

18 20,5 16,5 32,5 32,5 23,5 125,5 55,5 3080,25 

19 2 10 26,5 34,5 26 99 29 841 

20 11,5 23 16 23,5 4,5 78,5 8,5 72,25 

21 14,5 27,5 7 6 11,5 66,5 -3,5 12,25 

22 26,5 10 35,5 10,5 30,5 113 43 1849 

23 8 4 11,5 3 21 47,5 -22,5 506,25 

24 29,5 10 32,5 6 14,5 92,5 22,5 506,25 

25 8 16,5 26,5 23,5 32 106,5 36,5 1332,25 
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Продовження таблиці К.5.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 20,5 4 32,5 29 26 112 42 1764 

27 35,5 34 35,5 17 36 158 88 7744 

28 8 23 11,5 29 14,5 86 16 256 

29 26,5 34 32,5 34,5 28 155,5 85,5 7310,25 

30 1 23 16 17 7 64 -6 36 

31 20,5 16,5 11,5 10,5 18 77 7 49 

32 14,5 10 2,5 6 11,5 44,5 -25,5 650,25 

33 11,5 23 18,5 29 1 83 13 169 

34 26,5 16,5 7 23,5 33,5 107 37 1369 

35 31,5 4 16 17 2,5 71 1 1 

36 29,5 16,5 18,5 29 7 100,5 30,5 930,25 

Σ 48438 

 

m  5 

n  36 

 1
2

1
 nm

 92,5 

S  48438 
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Додаток К.6 

Порівняння частот на етапах експерименту в ЕГ і КГ 

Таблиця К.6.1 

Порівняння частот (у %) на етапах експерименту в ЕГ1 

Компонент Рівні 

У
т
о
ч

н
ю

в
а
л

ь
н

о
-

д
іа

г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 е

т
а
п

 

Ф
о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 е
т
а
п

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

и
й

 е
т
а
п

 

З
р

о
ст

а
н

н
я

: 
ф

о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 –
 

у
т
о
ч

н
ю

в
а
л

ь
н

о
-

д
іа

г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

З
р

о
ст

а
н

н
я

: 
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

и
й

 –
 

ф
о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 

Мотиваційний 

репродуктивний 60,6 6,1 0,0 -54,5 -6,1 

продуктивний 39,4 78,7 51,5 39,3 -27,2 

творчий 0,0 15,2 45,5 15,2 30,3 

Когнітивний 

репродуктивний 84,8 33,3 3,0 -51,5 -30,3 

продуктивний 15,2 57,6 78,8 42,4 21,2 

творчий 0,0 9,1 15,2 9,1 6,1 

Діяльнісно-

операційний 

репродуктивний 75,8 30,3 3,0 -45,5 -27,3 

продуктивний 24,2 57,6 81,9 33,3 24,3 

творчий 0,0 12,1 12,1 12,1 0,0 

Інформаційно-

технологічний 

репродуктивний 69,7 21,2 0,0 -48,5 -21,2 

продуктивний 24,2 60,6 71,9 36,4 11,3 

творчий 6,1 18,2 28,1 12,1 9,9 

Особистісно-

творчий 

репродуктивний 48,5 12,1 0,0 -36,4 -12,1 

продуктивний 51,5 72,7 71,9 21,2 -0,9 

творчий 0,0 15,2 28,1 15,2 13,0 

Готовність в 

цілому 

репродуктивний 78,8 12,1 3,1 -66,7 -9,0 

продуктивний 21,2 78,8 78,1 57,6 -0,7 

творчий 0,0 9,1 18,8 9,1 9,7 

 



635 

 

 

Таблиця К.6.2. 

Порівняння частот (у %) на етапах експерименту в КГ1 

Компонент Рівні 

У
т
о
ч

н
ю

в
а
л

ь
н

о
-

д
іа

г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 е

т
а
п

 

Ф
о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 е
т
а
п

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

и
й

 е
т
а
п

 

З
р

о
ст

а
н

н
я

: 
ф

о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 –
 

у
т
о
ч

н
ю

в
а
л

ь
н

о
-

д
іа

г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

З
р

о
ст

а
н

н
я

: 
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

и
й

 –
 

ф
о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 

Мотиваційний 

репродуктивний 59,3 59,3 37,0 0,0 -22,2 

продуктивний 40,7 37,0 59,3 -3,7 22,2 

творчий 0,0 3,7 3,7 3,7 0,0 

Когнітивний 

репродуктивний 81,5 77,8 66,7 -3,7 -11,1 

продуктивний 18,5 22,2 33,3 3,7 11,1 

творчий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Діяльнісно-

операційний 

репродуктивний 81,5 66,7 63,0 -14,8 -3,7 

продуктивний 18,5 33,3 37,0 14,8 3,7 

творчий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Інформаційно-

технологічний 

репродуктивний 74,1 70,4 66,7 -3,7 -3,7 

продуктивний 25,9 29,6 33,3 3,7 3,7 

творчий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Особистісно-

творчий 

репродуктивний 63,0 51,9 44,4 -11,1 -7,4 

продуктивний 37,0 48,1 51,9 11,1 3,7 

творчий 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 

Готовність в 

цілому 

репродуктивний 81,5 77,8 44,4 -3,7 -33,3 

продуктивний 18,5 22,2 51,9 3,7 29,6 

творчий 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 
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Таблиця К.6.3 

Порівняння частот (у %) на етапах експерименту в ЕГ2 

Компонент Рівні 

У
т
о
ч

н
ю

в
а
л

ь
н

о
-

д
іа

г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 е

т
а
п

 

Ф
о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 е
т
а
п

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

и
й

 е
т
а
п

 

З
р

о
ст

а
н

н
я

: 
ф

о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 –
 

у
т
о
ч

н
ю

в
а
л

ь
н

о
-д

іа
г
н

о
ст

и
ч

н
и

й
 

З
р

о
ст

а
н

н
я

: 
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

и
й

 –
 

ф
о
р

м
у
в

а
л

ь
н

о
-

п
ер

ет
в

о
р

ю
в

а
л

ь
н

и
й

 

Мотиваційний 

репродуктивний 47,5 22,5 0,0 -25,0 -22,5 

продуктивний 50,0 78,7 77,5 28,7 -1,2 

творчий 2,5 10,0 22,5 7,5 12,5 

Когнітивний 

репродуктивний 57,5 32,5 7,5 -25,0 -25,0 

продуктивний 42,5 67,5 80,0 25,0 12,5 

творчий 0,0 0,0 12,5 0,0 12,5 

Діяльнісно-

операційний 

репродуктивний 70,0 37,5 15,0 -32,5 -22,5 

продуктивний 30,0 62,5 81,9 32,5 19,4 

творчий 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 

Інформаційно-

технологічний 

репродуктивний 55,0 22,5 0,0 -32,5 -22,5 

продуктивний 42,5 75,0 77,5 32,5 2,5 

творчий 2,5 2,5 22,5 0,0 20,0 

Особистісно-

творчий 

репродуктивний 60,0 40,0 0,0 -20,0 -40,0 

продуктивний 37,5 57,5 77,5 20,0 20,0 

творчий 2,5 2,5 22,5 0,0 20,0 

Готовність в 

цілому 

репродуктивний 65,0 27,5 0,0 -37,5 -27,5 

продуктивний 35,0 52,5 85,0 17,5 32,5 

творчий 0,0 2,5 15,0 2,5 12,5 
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Таблиця К.6.4 

Порівняння частот на етапах експерименту в КГ2 

Компонент Рівні 
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о
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Мотиваційний 

репродуктивний 33,3 25,0 16,7 -8,3 -8,3 

продуктивний 61,1 66,6 77,8 5,5 11,2 

творчий 5,6 5,6 5,6 0,0 0,0 

Когнітивний 

репродуктивний 86,1 86,1 80,6 0,0 -5,6 

продуктивний 13,9 13,9 19,4 0,0 5,6 

творчий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Діяльнісно-

операційний 

репродуктивний 52,8 50,0 36,1 -2,8 -13,9 

продуктивний 47,2 47,2 61,1 0,0 13,9 

творчий 0,0 2,8 2,8 2,8 0,0 

Інформаційно-

технологічний 

репродуктивний 86,1 83,3 75,0 -2,8 -8,3 

продуктивний 13,9 11,1 19,4 -2,8 8,3 

творчий 0,0 5,6 5,6 5,6 0,0 

Особистісно-

творчий 

репродуктивний 44,4 44,4 38,9 0,0 -5,6 

продуктивний 55,6 55,6 61,1 0,0 5,6 

творчий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Готовність в 

цілому 

репродуктивний 72,2 55,6 38,9 -16,7 -16,7 

продуктивний 27,8 44,4 61,1 16,7 16,7 

творчий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Додаток К.7 

Вибір критерію для порівняння результатів студентів ЕГ1 на всіх етапах 

експерименту 

 

Рис. К.7.1. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за мотиваційним компонентом на етапах експерименту 

 

 

Рис. К.7.2. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за когнітивним компонентом на етапах експерименту 
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Рис. К.7.3. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за діяльнісно-операційним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.4. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за інформаційно-технологічним компонентом на етапах 

експерименту 

 

Рис. К.7.5. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за особистісно-творчим компонентом на етапах експерименту 
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Рис. К.7.5. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за особистісно-творчим компонентом на етапах експерименту 

 

 

Рис. К.7.6. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ1 за сформованістю готовності на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.7. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ1 за мотиваційним компонентом на етапах експерименту 
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Рис. К.7.8. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ1 за когнітивним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.9. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ1 за діяльнісно-операційним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.10. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ1 за інформаційно-технологічним компонентом на етапах 

експерименту 
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Рис. К.7.11. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ за особистісно-творчим компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.12. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ за сформованістю готовності на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.13. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ2 за мотиваційним компонентом на етапах експерименту 
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Рис. К.7.14. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ2 за когнітивним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.15. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ2 за діяльнісно-операційним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.16. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ2 за інформаційно-технологічним компонентом на етапах 

експерименту 
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Рис. К.7.17. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ2 за особистісно-творчим компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.18. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів ЕГ2 за сформованістю готовності на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.19. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ2 за мотиваційним компонентом на етапах експерименту 



645 

 

 

Рис. К.7.20. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ2 за когнітивним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.21. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ2 за діяльнісно-операційним компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.22. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ2 за інформаційно-технологічним компонентом на етапах 

експерименту 
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Рис. К.7.23. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ2 за особистісно-творчим компонентом на етапах експерименту 

 

Рис. К.7.24. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

студентів КГ2 за особистісно-творчим компонентом на етапах експерименту 
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Додаток К.8 

Обробка результатів на етапах експерименту за допомогою 

однофакторного дисперсійного аналізу 

Таблиця К.8.1 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за мотиваційним компонентом в ЕГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 63 63 79 

2 53 53 58 
3 42 47 74 

4 58 95 100 
5 42 68 68 

6 47 74 84 

7 42 58 74 
8 47 53 68 

9 37 79 84 
10 68 84 89 

11 47 74 84 

12 47 68 79 
13 42 74 79 

14 37 68 89 
15 42 58 100 

16 37 42 79 
17 47 63 84 

18 58 58 79 

19 32 63 79 
20 53 63 79 

21 47 68 79 
22 42 84 89 

23 63 68 79 

24 68 89 95 
25 53 79 84 

26 63 68 100 
27 26 84 95 

28 58 68 74 
29 42 63 89 

30 47 74 79 

31 42 79 89 
32 68 74 79 

33 63 68 74 

Суми 1623 2271 2714 

Середні 49,18 68,82 82,24 

n= 33     

c= 3     

N= 99     

SSфакт= 18246,81     

SSзагал= 29420,69     

SSвипад= 11173,88     

dfфакт= 2     

dfзагал= 98     

dfвипад= 96     

MSфакт= 9123,40     
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Продовження таблиці К.8.1 

MSзагал= 300,21     

Fемп= 30,39     

F0,05= 3,09     

F0,01= 4,83     

α= 0,00000000     

 

Таблиця К.8.2 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за когнітивним компонентом в ЕГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 38 46 58 

2 33 42 42 

3 46 54 63 
4 58 63 67 

5 29 54 50 
6 42 63 75 

7 21 38 63 

8 17 38 54 
9 29 46 71 

10 67 88 96 
11 33 42 75 

12 46 50 63 
13 17 54 58 

14 25 58 63 

15 21 42 54 
16 17 50 54 

17 21 38 58 
18 13 42 58 

19 38 58 63 

20 25 58 71 
21 50 63 67 

22 42 92 96 
23 38 54 58 

24 63 67 71 

25 21 58 63 
26 54 71 88 

27 33 92 96 
28 21 58 88 

29 33 54 58 
30 46 58 63 

31 25 54 75 

32 33 42 54 
33 29 46 50 

Суми 1124 1833 2183 

Середні 34,06 55,55 66,15 

n= 33     

c= 3     

N= 99     

SSфакт= 17643,05     

SSзагал= 36461,35     

SSвипад= 18818,30     

dfфакт= 2     
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Продовження таблиці К.8.2 

dfзагал= 98     

dfвипад= 96     

MSфакт= 8821,53     

MSзагал= 372,05     

Fемп= 23,71     

F0,05= 3,09     

F0,01= 4,83     

α= 0,000000004     

 

Таблиця К.8.3 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за діяльнісно-операційним компонентом в ЕГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 48 59 63 

2 41 44 44 
3 44 48 67 

4 56 59 70 

5 33 48 63 
6 26 41 67 

7 41 44 63 
8 48 52 56 

9 37 48 74 

10 63 93 96 
11 48 52 70 

12 41 48 63 
13 37 44 56 

14 30 67 70 
15 44 56 59 

16 41 48 67 

17 22 44 74 
18 41 56 67 

19 30 63 67 
20 48 59 70 

21 41 70 74 

22 44 93 96 
23 52 59 67 

24 63 67 78 
25 52 63 67 

26 67 89 93 

27 37 96 100 
28 44 67 70 

29 37 63 67 
30 44 74 78 

31 59 70 70 
32 74 78 78 

33 44 74 78 

Суми 1477 2036 2342 

Середні 44,76 61,70 70,97 

n= 33     

c= 3     

N= 99     

SSфакт= 11660,02     
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Продовження таблиці К.8.3 

SSзагал= 28014,02     

SSвипад= 16354,00     

dfфакт= 2     

dfзагал= 98     

dfвипад= 96     

MSфакт= 5830,01     

MSзагал= 285,86     

Fемп= 20,39     

F0,05= 3,09     

F0,01= 4,83     

α= 0,00000004     

 

Таблиця К.8.4 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за інформаційно-технологічним компонентом в ЕГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 57 62 67 

2 19 29 38 

3 29 52 62 
4 86 90 95 

5 24 52 62 
6 14 48 76 

7 24 62 67 

8 19 57 62 
9 33 38 62 

10 81 86 90 
11 19 57 67 

12 57 67 71 
13 24 62 71 

14 33 57 76 

15 14 48 57 
16 24 38 62 

17 14 33 76 
18 24 29 67 

19 29 62 76 

20 52 57 71 
21 33 52 81 

22 24 86 100 
23 62 67 71 

24 52 81 86 
25 62 67 71 

26 57 86 95 

27 19 81 90 
28 24 62 67 

29 29 52 57 
30 29 57 62 

31 62 67 71 

32 33 62 86 
33 33 57 76 

Суми 1195 1963 2388 

Середні 36,21 59,48 72,36 

n= 33     
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Продовження таблиці К.8.4 

c= 3     

N= 99     

SSфакт= 22158,57     

SSзагал= 48015,96     

SSвипад= 25857,39     

dfфакт= 2     

dfзагал= 98     

dfвипад= 96     

MSфакт= 11079,28     

MSзагал= 489,96     

Fемп= 22,61     

F0,05= 3,09     

F0,01= 4,83     

α= 0,00000001     

 

Таблиця К.8.5 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за особистісно-творчим компонентом в ЕГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 52 63 65 

2 56 58 60 
3 44 52 69 

4 58 88 94 

5 46 48 50 
6 35 56 81 

7 48 73 75 
8 40 46 58 

9 38 44 75 

10 56 92 94 
11 52 67 75 

12 65 71 73 
13 48 67 69 

14 56 69 77 
15 31 44 69 

16 50 52 58 

17 48 56 71 
18 65 69 73 

19 42 65 75 
20 69 73 77 

21 52 81 92 

22 46 77 81 
23 44 73 79 

24 67 75 79 
25 58 85 88 

26 65 69 81 
27 50 71 77 

28 38 71 73 

29 48 54 60 
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Продовження таблиці К.8.5 

30 35 69 71 

31 63 77 79 
32 42 85 98 

33 56 77 81 

Суми 1663 2217 2477 

Середні 50,39 67,18 75,06 

n= 33     

c= 3     

N= 99     

SSфакт= 10475,88     

SSзагал= 22780,55     

SSвипад= 12304,67     

dfфакт= 2     

dfзагал= 98     

dfвипад= 96     

MSфакт= 5237,94     

MSзагал= 232,45     

Fемп= 22,53     

F0,05= 3,09     

F0,01= 4,83     

α= 0,00000001     

 

Таблиця К.8.6 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для порівняння 

інтегральних оцінок готовності в ЕГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 52 58 68 
2 42 46 49 

3 42 50 68 
4 61 78 84 

5 35 56 60 

6 36 59 77 
7 35 52 68 

8 36 49 60 
9 35 56 75 

10 67 88 93 
11 41 58 76 

12 48 59 70 

13 33 60 67 
14 34 64 76 

15 33 51 72 
16 32 46 66 

17 31 48 73 

18 40 51 69 
19 34 62 72 

20 46 61 74 
21 45 66 76 

22 41 88 93 

23 53 63 70 
24 64 76 83 
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Продовження таблиці К.8.6 

25 46 69 74 

26 61 76 93 
27 31 87 94 

28 40 65 76 
29 38 59 70 

30 43 68 72 
31 46 69 78 

32 54 66 75 

33 46 63 70 

Суми 1421 2067 2441 

Середні 43,06 62,64 73,97 

n= 33     

c= 3     

N= 99     

SSфакт= 16137,29     

SSзагал= 26621,78     

SSвипад= 10484,48     

dfфакт= 2     

dfзагал= 98     

dfвипад= 96     

MSфакт= 8068,65     

MSзагал= 271,65     

Fемп= 29,70     

F0,05= 3,09     

F0,01= 4,83     

α= 0,00000000     

 

Таблиця К.8.7 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за мотиваційним компонентом в КГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 58 63 68 

2 42 47 47 

3 42 47 53 
4 53 58 58 

5 42 47 47 
6 37 42 47 

7 79 84 89 
8 53 58 63 

9 58 47 47 

10 42 47 53 
11 68 74 68 

12 47 42 47 
13 63 63 68 

14 47 53 58 

15 42 47 47 
16 53 53 58 

17 42 47 53 
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Продовження таблиці К.8.7 

18 68 74 79 

19 32 37 42 
20 47 47 47 

21 37 42 42 
22 42 47 53 

23 42 47 47 
24 47 47 53 

25 53 58 63 

26 42 47 53 
36 58 63 63 

Суми 1336 1428 1513 

Середні 49,48 52,89 56,04 

n= 27     

c= 3     

N= 81     

SSфакт= 580,47     

SSзагал= 10304,84     

SSвипад= 9724,37     

dfфакт= 2     

dfзагал= 80     

dfвипад= 78     

MSфакт= 290,23     

MSзагал= 128,81     

Fемп= 2,25     

F0,05= 3,11     

F0,01= 4,89     

α= 0,11     

 

Таблиця К.8.8 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за когнітивним компонентом в КГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 63 67 67 

2 42 46 50 
3 38 42 46 

4 46 46 50 

5 25 29 33 
6 21 25 29 

7 54 54 54 
8 50 50 54 

9 42 46 50 

10 25 29 33 
11 50 54 58 

12 46 50 50 
13 54 54 58 

14 21 25 29 
15 33 38 42 

16 29 33 38 

17 42 46 46 
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18 21 25 29 

19 25 29 33 
20 21 25 29 

21 25 29 33 
22 29 33 38 

23 25 29 33 
24 29 33 38 

25 21 25 29 

26 25 29 33 
36 33 38 42 

Суми 935 1029 1124 

Середні 34,63 38,11 41,63 

n= 27     

c= 3     

N= 81     

SSфакт= 661,51     

SSзагал= 11370,77     

SSвипад= 10709,26     

dfфакт= 2     

dfзагал= 80     

dfвипад= 78     

MSфакт= 330,75     

MSзагал= 142,13     

Fемп= 2,33     

F0,05= 3,11     

F0,01= 4,89     

α= 0,10     

 

Таблиця К.8.9 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за діяльнісно-операційним компонентом в КГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 
Контрольний етап 

1 63 63 67 
2 37 41 44 

3 41 44 48 

4 48 52 52 
5 41 44 48 

6 44 48 48 
7 56 56 56 

8 52 56 56 

9 41 37 41 
10 37 41 44 

11 48 52 52 
12 56 56 59 

13 52 56 56 
14 41 44 44 

15 48 48 48 

 



656 
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16 30 33 37 

17 37 37 41 
18 44 48 52 

19 26 30 33 
20 33 37 41 

21 37 41 44 
22 33 33 37 

23 41 44 44 

24 26 30 33 
25 41 37 41 

26 48 52 52 
36 48 52 56 

Суми 1149 1212 1274 

Середні 42,56 44,89 47,19 

n= 27     

c= 3     

N= 81     

SSфакт= 289,36     

SSзагал= 6254,77     

SSвипад= 5965,41     

dfфакт= 2     

dfзагал= 80     

dfвипад= 78     

MSфакт= 144,68     

MSзагал= 78,18     

Fемп= 1,85     

F0,05= 3,11     

F0,01= 4,89     

α= 0,16     

 

Таблиця К.8.10 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за інформаційно-технологічним компонентом в КГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 57 62 62 
2 14 19 24 

3 52 57 62 
4 19 24 29 

5 48 52 57 
6 19 24 29 

7 52 57 62 

8 71 67 67 
9 29 33 38 

10 24 29 33 
11 52 57 62 

12 57 52 57 

13 57 62 62 
14 10 14 19 
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15 29 33 38 

16 24 29 33 
17 33 33 38 

18 33 38 43 
19 48 48 52 

20 14 19 24 
21 29 33 33 

22 33 38 43 

23 24 29 33 
24 29 33 38 

25 19 24 29 
26 33 38 43 

36 14 19 24 

Суми 923 1023 1134 

Середні 34,19 37,89 42,00 

n= 27     

c= 3     

N= 81     

SSфакт= 825,21     

SSзагал= 19755,95     

SSвипад= 18930,74     

dfфакт= 2     

dfзагал= 80     

dfвипад= 78     

MSфакт= 412,60     

MSзагал= 246,95     

Fемп= 1,67     

F0,05= 3,11     

F0,01= 4,89     

α= 0,19     

 

Таблиця К.8.11 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за особистісно-творчим компонентом в КГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 67 67 69 
2 46 48 50 

3 52 52 54 

4 54 56 56 
5 50 69 71 

6 46 48 48 
7 79 79 81 

8 44 46 48 

9 46 46 46 
10 40 42 44 

11 56 56 54 
12 42 44 42 

13 52 52 54 
14 35 35 38 



658 
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15 29 31 31 

16 31 33 35 
17 46 46 48 

18 54 54 54 
19 48 50 50 

20 35 38 40 
21 44 44 46 

22 48 50 52 

23 52 52 50 
24 46 48 50 

25 52 52 52 
26 48 50 50 

36 38 40 42 

Суми 1280 1328 1355 

Середні 47,41 49,19 50,19 

n= 27     

c= 3     

N= 81     

SSфакт= 106,89     

SSзагал= 8663,56     

SSвипад= 8556,67     

dfфакт= 2     

dfзагал= 80     

dfвипад= 78     

MSфакт= 53,44     

MSзагал= 108,29     

Fемп= 0,49     

F0,05= 3,11     

F0,01= 4,89     

α= 0,61     

 

Таблиця К.8.12 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння інтегральних оцінок готовності студентів КГ1 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 61 64 67 
2 38 42 45 

3 43 47 51 

4 46 49 51 
5 39 44 47 

6 33 37 41 
7 64 67 69 

8 53 56 58 

9 46 43 45 
10 34 39 43 

11 56 61 60 
12 49 48 51 

13 57 58 61 
14 34 38 41 
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15 38 42 43 

16 36 39 43 
17 40 43 46 

18 46 50 54 
19 32 36 40 

20 32 35 38 
21 34 38 39 

22 36 40 44 

23 36 40 41 
24 36 38 43 

25 38 41 45 
26 39 43 46 

27 42 47 50 

Суми 1138 1225 1302 

Середні 42,15 45,37 48,22 

n= 27     

c= 3     

N= 81     

SSфакт= 498,69     

SSзагал= 6501,06     

SSвипад= 6002,37     

dfфакт= 2     

dfзагал= 80     

dfвипад= 78     

MSфакт= 249,35     

MSзагал= 81,26     

Fемп= 3,07     

F0,05= 3,11     

F0,01= 4,89     

α= 0,05     

 

Таблиця К.8.13 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за мотиваційним компонентом в ЕГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 16 32 74 
2 84 89 100 

3 37 47 63 

4 58 63 95 
5 53 68 79 

6 53 58 74 
7 26 53 63 

8 63 68 95 
9 58 63 79 

10 42 47 74 

11 37 58 68 
12 42 53 63 

13 47 58 74 
14 74 79 84 
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15 63 74 89 

16 42 63 74 
17 21 53 63 

18 26 58 58 
19 26 63 74 

20 53 58 79 
21 74 89 100 

22 58 63 68 

23 68 84 89 
24 42 47 74 

25 32 37 63 
26 26 32 58 

27 58 63 74 

28 58 42 58 
29 32 58 79 

30 63 53 68 
31 42 63 79 

32 53 37 53 
33 58 68 74 

34 53 53 58 

35 42 74 79 
36 79 84 84 

37 58 68 84 
38 47 74 79 

39 42 42 53 

40 53 74 79 

Суми 1959 2410 2975 

Середні 48,98 60,25 74,38 

n= 40     

c= 3     

N= 120     

SSфакт= 12957,35     

SSзагал= 37293,20     

SSвипад= 24335,85     

dfфакт= 2     

dfзагал= 119     

dfвипад= 117     

MSфакт= 6478,68     

MSзагал= 313,39     

Fемп= 20,67     

F0,05= 3,07     

F0,01= 4,79     

α= 0,00000002     
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Таблиця К.8.14 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за когнітивним компонентом в ЕГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 
Контрольний етап 

1 21 46 54 

2 54 63 88 

3 25 46 58 

4 58 67 71 

5 33 42 58 

6 46 54 67 

7 38 58 71 

8 21 54 67 

9 54 63 67 

10 29 54 58 

11 42 50 63 

12 54 58 63 

13 33 54 58 

14 58 75 83 

15 54 71 88 

16 25 46 54 

17 25 33 63 

18 33 42 54 

19 25 29 38 

20 54 58 67 

21 63 75 83 

22 58 63 67 

23 54 67 79 

24 21 46 75 

25 33 38 42 

26 54 58 63 

27 29 67 75 

28 54 42 50 

29 33 46 58 

30 54 50 63 

31 42 67 71 

32 54 38 42 

33 58 75 79 

34 54 54 58 

35 33 63 63 

36 33 75 83 

37 38 58 67 

38 33 79 79 

39 21 46 58 

40 63 54 71 

Суми 1664 2224 2616 

Середні 41,60 55,60 65,40 

n= 40     

c= 3     

N= 120     

SSфакт= 11446,40     

SSзагал= 30687,20     

SSвипад= 19240,80     

dfфакт= 2     

dfзагал= 119     

dfвипад= 117     
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MSфакт= 5723,20     

MSзагал= 257,88     

Fемп= 22,19     

F0,05= 3,07     

F0,01= 4,79     

α= 0,000000007     

 

Таблиця К.8.15 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за діяльнісно-операційним компонентом в ЕГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 44 48 52 
2 63 67 74 

3 44 56 63 

4 52 63 70 
5 41 44 52 

6 44 56 63 
7 33 37 52 

8 41 52 59 
9 52 59 67 

10 37 41 44 

11 44 52 56 
12 37 44 52 

13 41 44 48 
14 52 59 81 

15 59 67 89 

16 41 52 59 
17 30 37 52 

18 37 52 56 
19 33 37 44 

20 44 52 59 
21 70 74 89 

22 52 59 63 

23 59 63 70 
24 41 44 52 

25 26 30 41 
26 37 41 52 

27 48 56 59 

28 63 41 48 
29 37 56 63 

30 41 56 67 
31 33 70 70 

32 52 41 48 
33 52 44 63 

34 30 41 52 

35 33 67 74 
36 22 56 81 

37 48 56 67 
38 52 63 67 

39 41 52 56 

40 48 56 63 
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Продовження таблиці К.8.15 

Суми 1754 2085 2437 

Середні 43,85 52,13 60,93 

n= 40     

c= 3     

N= 120     

SSфакт= 5832,95     

SSзагал= 19729,20     

SSвипад= 13896,25     

dfфакт= 2     

dfзагал= 119     

dfвипад= 117     

MSфакт= 2916,48     

MSзагал= 165,79     

Fемп= 17,59     

F0,05= 3,07     

F0,01= 4,79     

α= 0,00000021     

 

Таблиця К.8.16 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за інформаційно-технологічним компонентом в ЕГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 33 52 71 

2 52 76 81 

3 43 48 67 

4 57 62 71 

5 19 76 81 

6 48 52 62 

7 24 43 67 

8 57 62 71 

9 62 67 76 

10 57 71 76 

11 48 62 71 

12 38 71 76 

13 24 43 62 

14 52 67 86 

15 57 62 90 

16 38 48 67 

17 33 67 76 

18 38 43 52 

19 29 38 67 

20 38 57 76 

21 81 100 100 

22 52 57 71 

23 57 67 81 

24 43 48 57 

25 38 52 67 

26 57 62 76 
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Продовження таблиці К.8.16 

27 52 57 62 

28 62 48 52 

29 43 62 67 

30 52 67 71 

31 19 71 76 

32 57 48 62 

33 62 67 71 

34 52 57 76 

35 38 67 71 

36 67 67 81 

37 38 76 86 

38 43 71 76 

39 33 71 81 

40 24 67 86 

Суми 1817 2449 2916 

Середні 45,43 61,23 72,90 

n= 40     

c= 3     

N= 120     

SSфакт= 15210,95     

SSзагал= 32365,30     

SSвипад= 17154,35     

dfфакт= 2     

dfзагал= 119     

dfвипад= 117     

MSфакт= 7605,48     

MSзагал= 271,98     

Fемп= 27,96     

F0,05= 3,07     

F0,01= 4,79     

α= 0,00000000     

 

Таблиця К.8.17 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за особистісно-творчим компонентом в ЕГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 46 52 65 

2 54 54 85 
3 38 40 52 

4 52 54 81 

5 46 52 58 
6 40 44 50 

7 44 46 58 
8 54 58 65 

9 52 54 69 
10 40 42 56 
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11 33 35 52 

12 52 52 65 
13 38 40 58 

14 58 58 85 
15 52 54 92 

16 46 52 58 
17 29 31 52 

18 31 38 60 

19 38 42 50 
20 29 31 56 

21 81 81 90 
22 56 58 71 

23 67 69 83 

24 42 44 69 
25 35 38 63 

26 58 58 75 
27 52 54 58 

28 58 42 52 
29 29 48 56 

30 31 63 69 

31 25 60 63 
32 54 31 56 

33 56 33 50 
34 38 52 60 

35 29 54 58 

36 54 58 81 
37 27 50 77 

38 46 65 73 
39 38 56 85 

40 38 58 94 

Суми 1786 2001 2650 

Середні 44,65 50,03 66,25 

n= 40     

c= 3     

N= 120     

SSфакт= 10116,02     

SSзагал= 27259,59     

SSвипад= 17143,57     

dfфакт= 2     

dfзагал= 119     

dfвипад= 117     

MSфакт= 5058,01     

MSзагал= 229,07     

Fемп= 22,08     

F0,05= 3,07     

F0,01= 4,79     

α= 0,00000001     
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Таблиця К.8.18 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння інтегральних оцінок готовності в ЕГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 28 43 63 

2 65 73 88 

3 36 48 61 
4 56 63 79 

5 41 56 66 
6 48 55 66 

7 32 49 63 

8 46 59 75 
9 56 62 72 

10 39 50 62 
11 41 53 63 

12 44 54 62 
13 39 51 61 

14 61 70 83 

15 58 68 89 
16 37 54 63 

17 26 44 61 
18 32 49 56 

19 29 44 55 

20 47 54 69 
21 72 83 92 

22 56 61 67 
23 61 72 81 

24 37 46 67 
25 32 38 53 

26 42 46 62 

27 47 61 68 
28 59 43 53 

29 34 54 67 
30 52 55 67 

31 36 66 73 

32 54 39 51 
33 57 61 70 

34 47 51 59 
35 36 67 71 

36 51 71 82 
37 46 62 76 

38 44 72 75 

39 35 50 61 
40 50 63 76 

Суми 1809 2260 2728 

Середні 45,23 56,50 68,20 

n= 40     

c= 3     

N= 120     

SSфакт= 10558,22     

SSзагал= 23669,59     

SSвипад= 13111,38     

dfфакт= 2     

dfзагал= 119     

dfвипад= 117     
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MSфакт= 5279,11     

MSзагал= 198,90     

Fемп= 26,54     

F0,05= 3,07     

F0,01= 4,79     

α= 0,00000000     

 

Таблиця К.8.19 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за мотиваційним компонентом в КГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 84 89 95 
2 42 47 53 

3 58 58 79 

4 53 53 63 
5 42 68 68 

6 37 42 47 
7 58 63 68 

8 63 74 74 
9 58 63 68 

10 58 58 63 

11 74 68 79 
12 79 79 63 

13 53 58 74 
14 37 42 47 

15 79 79 74 

16 58 63 47 
17 37 42 47 

18 58 58 74 
19 32 37 42 

20 47 53 58 
21 53 58 63 

22 63 63 63 

23 42 47 53 
24 68 74 79 

25 42 47 53 
26 58 63 68 

27 84 84 89 

28 42 47 53 
29 63 58 63 

30 26 32 37 
31 58 63 58 

32 53 58 63 

33 47 53 58 
34 63 68 74 

35 74 68 63 
36 68 74 79 

Суми 2011 2151 2299 

Середні 55,86 59,75 63,86 

n= 36     

c= 3     
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Продовження таблиці К.8.19 

N= 108     

SSфакт= 1152,30     

SSзагал= 20867,66     

SSвипад= 19715,36     

dfфакт= 2     

dfзагал= 107     

dfвипад= 105     

MSфакт= 576,15     

MSзагал= 195,02     

Fемп= 2,95     

F0,05= 3,08     

F0,01= 4,81     

α= 0,06     

 

 

Таблиця К.8.20 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за когнітивним компонентом в КГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 54 54 58 

2 42 46 50 
3 33 38 25 

4 46 46 50 

5 25 29 33 
6 38 42 29 

7 42 46 38 
8 25 29 33 

9 50 50 50 

10 25 29 33 
11 29 33 38 

12 25 33 38 
13 46 42 46 

14 33 38 29 
15 63 63 58 

16 33 38 29 

17 42 42 38 
18 33 38 29 

19 29 33 33 
20 38 42 29 

21 42 46 29 

22 29 25 29 
23 25 29 29 

24 29 25 29 
25 33 38 25 

26 25 29 33 
27 54 54 50 

28 38 42 46 

29 54 50 54 
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30 38 38 38 

31 33 38 29 
32 29 33 25 

33 38 42 29 
34 33 38 29 

35 25 29 33 
36 33 38 38 

Суми 1309 1405 1311 

Середні 36,36 39,03 36,42 

n= 36     

c= 3     

N= 108     

SSфакт= 167,19     

SSзагал= 9549,21     

SSвипад= 9382,03     

dfфакт= 2     

dfзагал= 107     

dfвипад= 105     

MSфакт= 83,59     

MSзагал= 89,24     

Fемп= 0,94     

F0,05= 3,08     

F0,01= 4,81     

α= 0,40     

 

Таблиця К.8.21 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за діяльнісно-операційним компонентом в КГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 52 85 85 

2 30 33 44 

3 52 67 70 
4 41 44 56 

5 56 59 63 
6 52 56 59 

7 37 41 52 
8 33 37 41 

9 30 33 48 

10 56 56 59 
11 41 44 56 

12 56 59 52 
13 52 52 56 

14 41 44 48 

15 59 63 52 
16 56 59 48 

17 30 37 41 
18 67 70 74 

19 56 56 59 
20 44 48 52 
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21 37 41 44 

22 70 70 74 
23 41 44 48 

24 67 70 67 
25 56 59 63 

26 67 67 70 
27 70 63 63 

28 41 44 48 

29 67 67 67 
30 44 48 52 

31 41 44 48 
32 30 33 37 

33 48 48 48 

34 37 41 44 
35 44 48 52 

36 48 52 56 

Суми 1749 1882 1996 

Середні 48,58 52,28 55,44 

n= 36     

c= 3     

N= 108     

SSфакт= 849,02     

SSзагал= 15679,88     

SSвипад= 14830,86     

dfфакт= 2     

dfзагал= 107     

dfвипад= 105     

MSфакт= 424,51     

MSзагал= 146,54     

Fемп= 2,90     

F0,05= 3,08     

F0,01= 4,81     

α= 0,06     

 

Таблиця К.8.22 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за інформаційно-технологічним компонентом в КГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 76 81 86 
2 38 43 48 

3 52 29 33 
4 19 24 29 

5 43 24 29 
6 48 19 24 

7 38 43 48 

8 33 33 38 
9 43 48 52 

10 24 24 29 
11 33 38 43 
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12 43 43 48 

13 24 29 33 
14 38 43 48 

15 33 33 38 
16 38 43 48 

17 33 24 29 
18 52 33 38 

19 57 62 67 

20 43 48 52 
21 29 29 33 

22 33 33 38 
23 24 29 33 

24 29 33 38 

25 43 48 52 
26 48 33 38 

27 38 81 86 
28 48 52 57 

29 57 29 33 
30 38 19 24 

31 33 38 43 

32 29 33 38 
33 48 52 57 

34 43 29 33 
35 38 24 29 

36 48 52 57 

Суми 1434 1378 1549 

Середні 39,83 38,28 43,03 

n= 36     

c= 3     

N= 108     

SSфакт= 422,24     

SSзагал= 20205,44     

SSвипад= 19783,19     

dfфакт= 2     

dfзагал= 107     

dfвипад= 105     

MSфакт= 211,12     

MSзагал= 188,84     

Fемп= 1,12     

F0,05= 3,08     

F0,01= 4,81     

α= 0,33     
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Таблиця К.8.23 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння оцінок за особистісно-творчим компонентом в КГ2 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 75 75 58 

2 35 38 50 
3 50 52 73 

4 54 54 56 

5 69 71 58 
6 46 48 50 

7 52 52 52 
8 60 63 75 

9 50 52 60 

10 40 40 42 
11 56 58 60 

12 63 65 67 
13 38 38 38 

14 29 29 31 
15 52 54 58 

16 40 42 38 

17 46 46 48 
18 54 54 46 

19 56 56 54 
20 35 35 38 

21 44 46 48 

22 63 65 67 
23 52 54 56 

24 46 46 46 
25 67 67 69 

26 56 58 60 
27 79 79 77 

28 46 48 50 

29 58 60 71 
30 38 40 42 

31 50 52 58 
32 44 44 46 

33 27 29 31 

34 69 69 69 
35 29 31 46 

36 38 40 42 

Суми 1806 1850 1930 

Середні 50,17 51,39 53,61 

n= 36     

c= 3     

N= 108     

SSфакт= 219,56     

SSзагал= 16861,67     

SSвипад= 16642,11     

dfфакт= 2     

dfзагал= 107     

dfвипад= 105     

MSфакт= 109,78     

MSзагал= 157,59     

Fемп= 0,70     
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Продовження таблиці К.8.23 

F0,05= 3,08     

F0,01= 4,81     

α= 0,50     

 

Таблиця К.8.24 

Розрахунок показників однофакторного дисперсійного аналізу для 

порівняння інтегральних оцінок готовності студентів КГ 

№ 
Уточнювально-

діагностичний етап 

Формувально-

перетворювальний етап 

Контрольний 

етап 

1 68 77 79 

2 38 42 49 
3 49 51 57 

4 45 46 54 

5 43 51 53 
6 43 43 43 

7 46 51 53 
8 43 49 52 

9 47 50 56 
10 44 45 49 

11 49 49 58 

12 55 58 53 
13 46 47 55 

14 36 40 41 
15 63 64 59 

16 47 52 42 

17 37 39 41 
18 53 52 56 

19 42 45 48 
20 43 47 47 

21 43 47 45 
22 52 52 54 

23 36 40 44 

24 51 53 56 
25 45 49 50 

26 50 51 55 
27 67 71 72 

28 42 46 50 

29 60 55 59 
30 35 36 39 

31 44 49 47 
32 38 42 43 

33 43 47 46 
34 48 50 51 

35 47 45 47 

36 50 54 58 

Суми 1688 1785 1861 

Середні 46,89 49,58 51,69 

n= 36     

c= 3     

N= 108     

SSфакт= 417,72     

SSзагал= 7341,67     
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Продовження таблиці К.8.24 

SSвипад= 6923,94     

dfфакт= 2     

dfзагал= 107     

dfвипад= 105     

MSфакт= 208,86     

MSзагал= 68,61     

Fемп= 3,04     

F0,05= 3,08     

F0,01= 4,81     

α= 0,05     
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Додаток К.9 

Вибір критерію для порівняння результатів контрольних та 

експериментальних на контрольному етапі експерименту 

 

Рис. К.9.1. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за мотиваційним компонентом 

 

Рис. К.9.2. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за когнітивним компонентом 

 

Рис. К.9.3. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за діяльнісно-операційним компонентом 
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Рис. К.9.4. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за інформаційно-технологічним компонентом 

 

Рис. К.9.5. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за особистісно-творчим компонентом 

 

Рис. К.9.6. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ1 і ЕГ1 за інтегральною оцінкою готовності 
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Рис. К.9.7. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за мотиваційним компонентом 

 

 

Рис. К.9.8. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за когнітивним компонентом 

 

Рис. К.9.9. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за діяльнісно-операційним компонентом 
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Рис. К.9.10. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за інформаційно-технологічним компонентом 

 

Рис. К.9.11. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за особистісно-творчим компонентом 

 

Рис. К.9.12. Результати роботи системи «Вибір критерію» для порівняння 

КГ2 і ЕГ2 за інтегральною оцінкою готовності 
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Додаток К.10 

Розрахунок t-критерію Стьюдента для незалежних контрольної та експериментальної груп 

на контрольному етапі експерименту 

Таблиця К.10.1 

Проміжні розрахунки емпіричних значень t-критерію Стьюдента для ЕГ1 і КГ1 

 

Показник 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технлогічний 

компонент 

Особистісно-

творчий 

компонент 

Готовність в 

цілому 

ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 ЕГ1 КГ1 

𝑋 56,04 82,24 41,63 66,15 47,19 70,97 42,00 72,36 50,19 75,06 48,22 73,97 

𝑠2 127,04 90,50 118,78 190,57 67,39 140,97 214,38 167,99 111,85 119,31 70,18 95,22 

𝑛 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 27 33 

(𝑛 − 1) ∙ 𝑠2 3302,96 2896,06 3088,30 6098,24 1752,07 4510,97 5574,00 5375,64 2908,07 3817,88 1824,67 3046,97 

1

𝑛
 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 

|𝑋1 − 𝑋2| 26,21 24,52 23,78 30,36 24,88 25,75 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 106,88 158,39 107,98 188,79 115,96 83,99 

1

𝑛1
+

1

𝑛2
 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
∙ 

∙ (
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

7,20 10,67 7,27 12,71 7,81 5,66 
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Розрахунки емпt : 

Мотиваційний компонент: 7689
682

2126

207

2126
,

,

,

,

,
tемп   

Когнітивний компонент: 5097
273

5224

6710

5224
,

,

,

,

,
tемп   

Діяльнісно-операційний компонент: 8208
702

7923

277

7823
,

,

,

,

,
tемп   

Інформаційно-технологічний компонент: 5168
573

3630

7112

3630
,

,

,

,

,
tемп   

Особистісно-творчий компонент: 9028
792

8824

817

8824
,

,

,

,

,
tемп   

Готовність: 82610
382

7525

665

7525
,

,

,

,

,
tемп   
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Таблиця К.4.2 

Проміжні розрахунки емпіричних значень t-критерію Стьюдента для ЕГ2 і КГ2 

 

Показник 

Мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Діяльнісно-

операційний 

компонент 

Інформаційно-

технлогічний 

компонент 

Особистісно-

творчий 

компонент 

Готовність в цілому 

ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 ЕГ2 КГ2 

𝑋 63,86 74,38 36,42 65,40 55,44 60,93 43,03 72,90 53,61 66,25 51,69 68,20 

𝑠2 171,95 148,65 94,25 146,71 116,37 136,94 220,20 97,32 149,16 168,91 66,79 101,45 

𝑛 36 40 36 40 36 40 36 40 36 40 36 40 

(𝑛 − 1) ∙ 𝑠2 6018,31 5797,38 3298,75 5721,60 4072,89 5340,78 7706,97 3795,60 5220,56 6587,50 2337,64 3956,40 

1

𝑛
 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

|𝑋1 − 𝑋2| 10,51 28,98 5,48 29,87 12,64 16,51 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 159,67 121,90 127,21 155,44 159,57 85,05 

1

𝑛1
+

1

𝑛2
 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

(𝑛1 − 1) ∙ 𝑠1
2 + (𝑛2 − 1) ∙ 𝑠2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
∙ 

∙ (
1

𝑛1
+

1

𝑛2
) 

8,43 6,43 6,71 8,20 8,42 4,49 
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Розрахунки емпt : 

Мотиваційний компонент: 6223
902

5110

438

5110
,

,

,

,

,
tемп   

Когнітивний компонент: 42711
542

9828

436

9828
,

,

,

,

,
tемп   

Діяльнісно-операційний компонент: 1152
592

485

716

485
,

,

,

,

,
tемп   

Інформаційно-технологічний компонент: 42910
862

8729

208

8729
,

,

,

,

,
tемп   

Особистісно-творчий компонент: 3554
902

6412

428

6412
,

,

,

,

,
tемп   

Готовність: 7907
122

5116

494

5116
,

,

,

,

,
tемп   
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Додаток К.11 

Розрахунок коефіцієнта конкордації Кендалла для ЕГ та КГ на 

контрольному етапі експерименту 

Таблиця К.11.1 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для ЕГ1 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 о

п
ер

ац
ій

н
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-т

ех
н

о
л

о
гі

ч
н

о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
с
ті

сн
о

-т
в
о
р
ч
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
ту

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24 27 27 24 25 127 57 3249 

2 6,5 20,5 11 3 15 56 -14 196 

3 13,5 17,5 15,5 24 21,5 92 22 484 

4 18 20,5 19,5 6 24 88 18 324 

5 6,5 8,5 15,5 20,5 26 77 7 49 

6 6,5 3 15,5 6 11 42 -28 784 

7 27 23,5 23,5 24 27 125 55 3025 

8 21 23,5 23,5 27 11 106 36 1296 

9 6,5 20,5 6,5 13,5 8,5 55,5 -14,5 210,25 

10 13,5 8,5 11 9,5 7 49,5 -20,5 420,25 

11 24 25,5 19,5 24 21,5 114,5 44,5 1980,3 

12 6,5 20,5 26 20,5 5,5 79 9 81 

13 24 25,5 23,5 24 21,5 118,5 48,5 2352,3 

14 18 3 11 1 3 36 -34 1156 

15 6,5 15,5 15,5 13,5 1 52 -18 324 

16 18 13 3,5 9,5 2 46 -24 576 

17 13,5 17,5 6,5 13,5 11 62 -8 64 

18 26 3 19,5 17 21,5 87 17 289 

19 1,5 8,5 1,5 19 15 45,5 -24,5 600,25 
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Продовження таблиці К.11.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 6,5 3 6,5 3 4 23 -47 2209 

21 1,5 8,5 11 9,5 8,5 39 -31 961 

22 13,5 13 3,5 17 18,5 65,5 -4,5 20,25 

23 6,5 8,5 11 9,5 15 50,5 -19,5 380,25 

24 13,5 13 1,5 13,5 15 56,5 -13,5 182,25 

25 21 3 6,5 6 18,5 55 -15 225 

26 13,5 8,5 19,5 17 15 73,5 3,5 12,25 

27 21 15,5 23,5 3 5,5 68,5 -1,5 2,25 

28 6,5 3 6,5 3 4 23 -47 2209 

29 1,5 8,5 11 9,5 8,5 39 -31 961 

30 13,5 13 3,5 17 18,5 65,5 -4,5 20,25 

31 6,5 8,5 11 9,5 15 50,5 -19,5 380,25 

32 13,5 13 1,5 13,5 15 56,5 -13,5 182,25 

33 21 3 6,5 6 18,5 55 -15 225 

Σ 48446,5 

 

m  5 

n  33 

 1
2

1
 nm

 

85 

S  48446,5 
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Таблиця К.11.2 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для КГ1 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 о

п
ер

ац
ій

н
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-т

ех
н

о
л

о
гі

ч
н

о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
ст

іс
н

о
-т

в
о
р
ч
о
го

 

к
о
м

п
о
н

ен
та

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 24 27 27 24 25 127 57 3249 

2 6,5 20,5 11 3 15 56 -14 196 

3 13,5 17,5 15,5 24 21,5 92 22 484 

4 18 20,5 19,5 6 24 88 18 324 

5 6,5 8,5 15,5 20,5 26 77 7 49 

6 6,5 3 15,5 6 11 42 -28 784 

7 27 23,5 23,5 24 27 125 55 3025 

8 21 23,5 23,5 27 11 106 36 1296 

9 6,5 20,5 6,5 13,5 8,5 55,5 -14,5 210,25 

10 13,5 8,5 11 9,5 7 49,5 -20,5 420,25 

11 24 25,5 19,5 24 21,5 114,5 44,5 1980,3 

12 6,5 20,5 26 20,5 5,5 79 9 81 

13 24 25,5 23,5 24 21,5 118,5 48,5 2352,3 

14 18 3 11 1 3 36 -34 1156 

15 6,5 15,5 15,5 13,5 1 52 -18 324 

16 18 13 3,5 9,5 2 46 -24 576 

17 13,5 17,5 6,5 13,5 11 62 -8 64 

18 26 3 19,5 17 21,5 87 17 289 

19 1,5 8,5 1,5 19 15 45,5 -24,5 600,25 

20 6,5 3 6,5 3 4 23 -47 2209 

21 1,5 8,5 11 9,5 8,5 39 -31 961 

22 13,5 13 3,5 17 18,5 65,5 -4,5 20,25 

23 6,5 8,5 11 9,5 15 50,5 -19,5 380,25 

24 13,5 13 1,5 13,5 15 56,5 -13,5 182,25 

25 21 3 6,5 6 18,5 55 -15 225 
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Продовження таблиці К.11.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 13,5 8,5 19,5 17 15 73,5 3,5 12,25 

27 21 15,5 23,5 3 5,5 68,5 -1,5 2,25 

Σ 21452,5 

 

m  5 

n  27 

 1
2

1
 nm

 70 

S  21452,5 

 

Таблиця К.11.3 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для ЕГ2 

№ 

Р
ан

ги
 м

о
ти

в
ац

ій
н

о
го

 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 к

о
гн

іт
и

в
н

о
го

 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 д

ія
л
ь
н

іс
н

о
 о

п
ер

ац
ій

н
о

го
 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

Р
ан

ги
 і

н
ф

о
р

м
ац

ій
н

о
-

те
х

н
о

л
о

гі
ч

н
о

го
 к

о
м

п
о

н
ен

та
 

Р
ан

ги
 о

со
б

и
ст

іс
н

о
-т

в
о

р
ч

о
го

 

к
о

м
п

о
н

ен
та

 

∑
𝑅
𝑖𝑗

𝑗

 

∑
𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

 

(
∑

𝑅
𝑖𝑗
−
1 2
𝑚
∙(
𝑛
+
1
)

𝑗

)

2

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 19 6 10,5 17,5 23 76 -9 81 

2 39,5 39,5 35,5 33 36 183,5 98,5 9702,25 

3 9 11 24,5 10,5 5,5 60,5 -24,5 600,25 

4 37,5 28,5 33 17,5 32,5 149 64 4096 

5 27,5 11 10,5 33 14,5 96,5 11,5 132,25 

6 19 23,5 24,5 5,5 2 74,5 -10,5 110,25 

7 9 28,5 10,5 10,5 14,5 73 -12 144 

8 37,5 23,5 19,5 17,5 23 121 36 1296 

9 27,5 23,5 29,5 26 26 132,5 47,5 2256,25 

10 19 11 2,5 26 9,5 68 -17 289 

11 13 17,5 16 17,5 5,5 69,5 -15,5 240,25 

12 9 17,5 10,5 26 23 86 1 1 

13 19 11 5 5,5 14,5 55 -30 900 

14 33 37 37,5 37 36 180,5 95,5 9120,25 
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Продовження таблиці К.11.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 35,5 39,5 39,5 39 39 192,5 107,5 11556,3 

16 19 6 19,5 10,5 14,5 69,5 -15,5 240,25 

17 9 17,5 10,5 26 5,5 68,5 -16,5 272,25 

18 4,5 6 16 1,5 18,5 46,5 -38,5 1482,25 

19 19 1 2,5 10,5 2 35 -50 2500 

20 27,5 23,5 19,5 26 9,5 106 21 441 

21 39,5 37 39,5 40 38 194 109 11881 

22 13 23,5 24,5 17,5 28 106,5 21,5 462,25 

23 35,5 34 33 33 34 169,5 84,5 7140,25 

24 19 31,5 10,5 3 26 90 5 25 

25 9 2,5 1 10,5 20,5 43,5 -41,5 1722,25 

26 4,5 17,5 10,5 26 30 88,5 3,5 12,25 

27 19 31,5 19,5 5,5 14,5 90 5 25 

28 4,5 4 5 1,5 5,5 20,5 -64,5 4160,25 

29 27,5 11 24,5 10,5 9,5 83 -2 4 

30 13 17,5 29,5 17,5 26 103,5 18,5 342,25 

31 27,5 28,5 33 26 20,5 135,5 50,5 2550,25 

32 1,5 2,5 5 5,5 9,5 24 -61 3721 

33 19 34 24,5 17,5 2 97 12 144 

34 4,5 11 10,5 26 18,5 70,5 -14,5 210,25 

35 27,5 17,5 35,5 17,5 14,5 112,5 27,5 756,25 

36 33 37 37,5 33 32,5 173 88 7744 

37 33 23,5 29,5 37 31 154 69 4761 

38 27,5 34 29,5 26 29 146 61 3721 

39 1,5 11 16 33 36 97,5 12,5 156,25 

40 27,5 28,5 24,5 37 40 157,5 72,5 5256,25 

Σ 100255,5 

 

m  5 

n  40 

 1
2

1
 nm

 102,5 

S  100255,5 
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Таблиця К.11.4 

Допоміжні розрахунки коефіцієнта конкордації Кендалла для КГ2 

№ 

Ранги 

мотиваційного 

компонента 

Ранги 

когнітивного 

компонента 

Ранги  

діяльнісно 

операційного 

компонента 

Ранги  

інформаційно-

технологічного 

компонента 

Ранги  

особистісно-

творчого 

компонента 

∑𝑹𝒊𝒋

𝒋

 
∑𝑹𝒊𝒋 −

𝟏

𝟐
𝒎

𝒋

∙ (𝒏 + 𝟏) 

(∑𝑹𝒊𝒋 −
𝟏

𝟐
𝒎

𝒋

∙ (𝒏 + 𝟏))

𝟐

 

1 36 35,5 36 35,5 23,5 166,5 96,5 9312,3 

2 8,5 31,5 5 25 16 86 16 256 

3 32,5 2 32,5 10,5 34 111,5 41,5 1722,3 

4 17,5 31,5 21,5 5 20,5 96 26 676 

5 23,5 18,5 28 5 23,5 98,5 28,5 812,25 

6 4,5 9,5 25 1,5 16 56,5 -13,5 182,25 

7 23,5 24,5 16,5 25 18 107,5 37,5 1406,3 

8 28 18,5 2,5 17 35 101 31 961 

9 23,5 31,5 10 29 27 121 51 2601 

10 17,5 18,5 25 5 7 73 3 9 

11 32,5 24,5 21,5 21,5 27 127 57 3249 

12 17,5 24,5 16,5 25 29,5 113 43 1849 

13 28 28,5 21,5 10,5 4 92,5 22,5 506,25 

14 4,5 9,5 10 25 1,5 50,5 -19,5 380,25 

15 28 35,5 16,5 17 23,5 120,5 50,5 2550,3 

16 4,5 9,5 10 25 4 53 -17 289 

17 4,5 24,5 2,5 5 13,5 50 -20 400 

18 28 9,5 34,5 17 10,5 99,5 29,5 870,25 

19 2 18,5 25 34 19 98,5 28,5 812,25 

20 12 9,5 16,5 29 4 71 1 1 

21 17,5 9,5 5 10,5 13,5 56 -14 196 

22 17,5 9,5 34,5 17 29,5 108 38 1444 

23 8,5 9,5 10 10,5 20,5 59 -11 121 

24 32,5 9,5 30,5 17 10,5 100 30 900 

25 8,5 2 28 29 31,5 99 29 841 

26 
23,5 18,5 32,5 17 27 118,5 48,5 2352,25 

27 35 31,5 28 35,5 36 166 96 9216 

28 8,5 28,5 10 32 16 95 25 625 

29 17,5 34 30,5 10,5 33 125,5 55,5 3080,25 

30 1 24,5 16,5 1,5 7 50,5 -19,5 380,25 

31 12 9,5 10 21,5 23,5 76,5 6,5 42,25 

32 17,5 2 1 17 10,5 48 -22 484 

33 12 9,5 10 32 1,5 65 -5 25 

34 28 9,5 5 10,5 31,5 84,5 14,5 210,25 

35 17,5 18,5 16,5 5 10,5 68 -2 4 

36 32,5 24,5 21,5 32 7 117,5 47,5 2256,25 

Σ 51023 

 

m  5 

n  36 

 1
2

1
 nm

 92,5 

S  51023 
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міжнародного туризму та управління персоналом Запор. нац. тех. ун-ту 

(м. Запоріжжя, 30–31 бер. 2017 р.). Запоріжжя : Просвіта, 2017. Т. 1. С. 36–39. 

40. Безкоровайна Л. В. Вивчення деяких питань теорії і практики 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Наукова думка 

сучасності і майбутнього : матеріали X Всеукр. практ.-пізнавальної конф. 

(Полтава, 3–12 бер. 2017 р.). Полтава, 2017. URL: 

http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/40-desyata-vseukrajinska-

praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/133-vivchennya-deyakikh-pitan-teoriji-i-

praktiki-profesijnoji-pidgotovki-majbutnikh-fakhivtsiv-z-turizmoznavstva. 

41. Безкоровайна Л. В. Концептуальні підходи до професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства в умовах полікультурного та 

глобалізованого світу. Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах 

полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : тези доповідей 

II Міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 квіт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 236–241. 

42. Безкоровайна Л. В. Особливості практико-орієнтованої складової 

професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства. Підвищення 

якості освіти: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. Інтернет-

конф. (м. Кривий Ріг, 27–28 квіт. 2017 р.). Кривий Ріг : КДПУ, 2017. С. 26–28. 

43. Безкоровайна Л. В. Особливості логістики проектування освітньо-

інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства. Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та 

перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 19 трав. 
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2017 р.). Запоріжжя : ЗОІППО, 2017. URL: 

http://kompetfahivcja.blogspot.com/p/blog-page_63.html. 

44. Безкоровайна Л. В. Деякі аспекти практико-орієнтованого 

компоненту професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства. 

Концептуальні шляхи розвитку: педагогічні науки: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12–13 трав. 2017 р.). Херсон : 

Гельветика, 2017. С. 73–76. 

45. Безкоровайна Л. В. Самостійна та науково-дослідна робота у 

професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих 

навчальних закладах. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної 

педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23–

24 черв. 2017 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 103–106. 

Праці в інших виданнях, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

46. Безкоровайна Л., Волобуєва І. Особливості організації самостійної 

роботи студентів спеціальності «туризм» у процесі вивчення фахових 

дисциплін. Молода наука-2011 : матеріали наук.-практ. конф. студентів, 

аспірантів і молодих вчених Запорізького національного університету 

(м. Запоріжжя, 12–14 квіт. 2011 р.). Запоріжжя: Просвіта, 2011. Т. 2. С. 228–231. 

47. Безкоровайна Л. В. Дистанционные курсы в системе 

профессиональной подготовки будущих специалистов туристической отрасли. 

Вісник Запорізького національного університету: Фізичне виховання та спорт. 

Запоріжжя, 2012. № 3 (9). С. 7–12. 

48. Завгородня С., Безкоровайна Л. . Сучасний стан та перспективи 

розвитку історико-культурного туризму в місті Запоріжжя. Молода наука-2012 : 

матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 

Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 10–12 квіт. 2012 р.). 

Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. Т. 6. С. 124–126. 

49. Подставкіна Ю., Безкоровайна Л. Розвиток туризму у 

Новомиколаївському районi. Молода наука-2012 : матеріали наук.-практ. конф. 
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студентів, аспірантів і молодих вчених Запорізького національного університету 

(м. Запоріжжя, 10–12 квітня 2012 р.). Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy 

Art», 2012. Т. 6. С. 150–151. 

50. Більчук А., Безкоровайна Л. Особливості мотивації в туризмі. Молода 

наука-2012 : матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 

Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, 10–12 квіт. 2012 р.). 

Запоріжжя : Поліграфічний центр «Copy Art», 2012. Т. 6. С. 96–100. 

51. Безкоровайна Л., Павелко О. Застосування маркетингових досліджень 

у туристичній діяльності. Молода наука-2015 : матеріали наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів і молодих вчених Запорізького національного університету 

(м. Запоріжжя, 7–9 квіт. 2015 р.). Запоріжжя : ЗНУ, 2015. Т. 4. С. 246–247. 

52. Безкоровайна Л., Онищенко О. Туризм як об’єкт наукового 

дослідження. Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 30 жовт. 2015 р.). 

Мелітополь : Національний університет фізичного виховання та спорту 

України, 2015. С. 21–25. 

53. Безкоровайна Л. В., Стан О. С. До питання формування національної 

свідомості майбутніх фахівців з туризмознавства в контексті європейської 

інтеграції. Національна самосвідомість та правова культура в умовах 

європейської інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 17 лют. 

2017 р.). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С. 117–120. 

54. Стан О. С., Безкоровайна Л. В. Сучасний стан та проблеми розвитку 

ділового туризму в Україні. Стратегічні імперативи розвитку туризму та 

економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління 

персоналом Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, 

30–31 бер. 2017 р.). Запоріжжя: «Просвіта», 2017. Т. 1. С. 360–362. 
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Додаток Л.2 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення та результати дослідження доповідались та 

обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема: міжнародних:  

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму», м. Запоріжжя (15-16 

жовт. 2013 р.). Очна участь. Доповідь: «Некоторые аспекты внедрения 

электронных средств обучения в процесс подготовки специалистов в области 

туризма в Запорожском национальном университете». 

2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя досягнення та перспективи», м. Запоріжжя (19 квіт. 2016 р.). 

Очна участь. Доповідь: «Питання генези туризму в процесі дослідження 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства». 

3. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю 

факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запор. нац. тех. 

ун-ту «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах 

глобалізації», м. Запоріжжя (30–31 бер. 2017 р.). Заочна участь. Доповідь: 

«Інноваційні шляхи інтеграції підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства 

у європейський освітній простір». 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи 

розвитку: педагогічні науки», м. Дніпро (12–13 трав. 2017 р.). Заочна участь. 

Доповідь «Деякі аспекти практико-орієнтованого компоненту професійної 

підготовки майбутніх фахівців туризмознавства». 

5. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта 

нового сторіччя досягнення та перспективи», м. Запоріжжя (19 трав. 2017 р.). 

Дистанційна участь. Доповідь: «Особливості логістики проектування освітньо-

інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства». 

6. Міжнар. наук.-практ. конф. «Теоретичні та практичні аспекти розвитку 
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сучасної педагогіки та психології» (м. Львів, 23–24 черв. 2017 р.). Заочна 

участь. Доповідь: «Самостійна та науково-дослідна робота у професійній 

підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних 

закладах». 

– всеукраїнських:  

1. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в освіті та науці», м. Мелітополь, (23–24 квіт. 2015 р.). Очна участь. 

Доповідь: «Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх 

фахівців з туризмознавства». 

2. Друга Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка вищої 

школи: досвід і тенденції розвитку», м. Запоріжжя, (17–18 бер. 2016 р.). Очна 

участь. Доповідь: «Інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах».  

3. X Всеукраїнска практично-пізнавальна конференція «Наукова думка 

сучасності і майбутнього», м. Полтава (3–12 бер. 2017 р.). Заочна участь. 

Доповідь: «Вивчення деяких питань теорії і практики професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства».  

4. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Підвищення якості 

освіти: стан, проблеми, перспективи», м. Кривий Ріг (27–28 квіт. 2017 р.). 

Дистанційна участь. Доповідь: «Особливості практико-орієнтованої складової 

професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства».  

5. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Підвищення якості 

освіти: стан, проблеми, перспективи», м. Кривий Ріг (27–28 квіт. 2017 р.). 

Дистанційна участь. Доповідь: «Особливості практико-орієнтованої складової 

професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства».  

міжвузівській: 1. II Міжвузівська науково-практична конференція 

«Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та 

мультилінгвального глобалізованого світу», м. Київ (11 квіт. 2017 р.). Заочна участь. 

Доповідь: «Концептуальні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризмознавства в умовах полікультурного та глобалізованого світу».  
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Додаток Л.3 
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