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АНОТАЦІЯ 

Люта Д.А. Формування готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму. – Кваліфікована 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У дисертації досліджено проблему формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму.  

Здійснений аналіз чинної нормативно-правової бази з туристичної 

діяльності (у тому числі – міжнародних зобов’язань що рівного доступу до 

якісних туристичних послуг) а також наукових підходів до розуміння 

сутності туризму та його видів, дав підстави під соціальним туризмом 

розуміти особливий вид туристичної діяльності, що спрямована на 

задоволення рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-

оздоровчих та ін. потреб різних соціальних категорій населення (соціально 

незахищених верств населення, що, у тому числі фінансуються з коштів, 

виділених на соціальні потреби з боку держави, недержавних фондів, 

спонсорів, туристичних підприємств та фізичних осіб). 

Як особливий вид туристичної діяльності, соціальний туризм 

характеризується: особливими соціальними ознаками його суб’єктів 

(соціально незахищені категорії населення, малозабезпечені громадяни та 

сім’ї тощо); специфічними фінансовими джерелами (спрямовані не на 

отримання прибутку, а на підтримку споживачів туристичних послуг); 

класифікується за соціально-віковими, домінувально-мотиваційними 

ознаками та станом здоров’я споживачів; висуває особливі вимоги до 

фахівців з туризму, детерміновані як особливими потребами у туристичних 

послугах соціально незахищених верств населення, так і специфікою 

туристичної сфери в цілому. 
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Спираючись на наукове осмислення таких явищ як «готовність 

особистості» та «готовність особистості до професійної діяльності», а 

також враховуючи вимоги до фахівців із соціального туризму, готовність 

майбутніх фахівців із туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму визначена інтегративним особистісно-професійним 

утворенням, яке складається з ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

конструктивного й особистісного компонентів, визначає успішність їх 

майбутньої професійної діяльності і професійного розвитку та є 

результатом цілеспрямованої професійної підготовки. Ціннісно-

мотиваційний компонент готовності визначає спрямованість системи 

мотивів, потреб і цінностей майбутніх фахівців; когнітивний - забезпечує 

цілісність їх уявлень про діяльність у сфері соціального туризму, 

активізацію пізнавальної активності, сприяє збагаченню когнітивного 

досвіду для вирішення тих чи інших теоретичних і практичних завдань та 

містить комплекс професійних знань; конструктивний – визначає здатність 

виконувати конкретні професійні завдання та складається з сукупності 

різного виду вмінь; особистісний – презентує комплекс професійних та 

особистісних якостей фахівця. 

Результати вивчення досвіду підготовки фахівців з туризму до 

професійної діяльності в цілому та, зокрема, у сфері соціального туризму 

засвідчили про те, що, з одного боку, у зарубіжних закладах вищої освіти 

формування відповідної професійної готовності забезпечується 

різноманітними академічними програмами; домінуванням практичної 

підготовки; міцним міждисциплінарним зв’язком; окремими курсами із 

соціального туризму, що висвітлюють особливості надання туристичних 

послуг різним соціальним категоріям клієнтів; активною проектною 

діяльністю; з іншого, - у більшості провідних українських закладах вищої 

освіти підготовка фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму здійснюється фрагментарно в межах курсу 

«Спеціалізовані види туризму» та здебільшого має теоретичний характер; 
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навчальна та виробничі практики студентів не мають вираженої 

спрямованості на опанування ними професійними уміннями в сфері 

соціального туризму. 

Базуючись на принципах педагогічного моделювання, результатах 

здійсненого аналізу зарубіжного і українського досвіду фахової 

туристичної освіти, наукових підходів до розуміння сутності професійної 

готовності особистості та особливостей надання туристичних послуг 

соціально незахищеним верствам населення, а також положеннях 

системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, контекстного та 

інтерактивного підходів, розроблено авторську структурну модель та зміст 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. Вона складається із чотирьох 

складових, що презентують: соціальне замовлення, мету та завдання 

професійної підготовки (соціально-детермінована складова); її 

методологічні підходи та дидактичні принципи (теоретико-методологічна 

складова); організаційно-педагогічні умови, зміст, форми і методи 

(проектувально-організаційна складова), а також критерії та рівні 

підготовки (діагностико-результативна складова). 

Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму: 1) оновлення змісту професійної 

підготовки на засадах інтегративного й метапредметного підходів; 

2) спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми фахівцями 

первинного професійного досвіду у сфері соціального туризму; 

3) створення у закладі вищої освіти середовища активної соціальної 

взаємодії. 

Кожна з організаційно-педагогічних умов забезпечуються 

комплексом різноманітних форм и методів навчання.  

Так, відповідно до першої умови, зміст фахової підготовки за 

спеціальністю 242 Туризм бакалаврського рівня був оновлений завдяки: 
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1) введенню окремих змістових модулів у дисципліни: «Основи 

комунікації в сфері обслуговування»; «Туристичне країнознавство», 

«Організація рекреаційних послуг», «Краєзнавство регіону»; «Організація 

анімаційних послуг в туризмі», «Технологія туристичної діяльності»; 

«Програмний туризм», «Реклама в туризмі», складовою яких є 

метапредметна тема з соціального туризму, що забезпечила реалізацію 

принципів: трансдисциплінарності (актуалізації ідей соціального туризму 

на всіх навчальних дисциплінах); зорієнтованості на засвоєння 

універсальних способів мислення; понятійних зв’язків (використання 

універсальної термінології – «соціальний туризм», «соціально незахищені 

верстви/категорії населення», «інклюзія», «інклюзивна культура», 

«інклюзивний туризм», «люди з інвалідністю», «люди 

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

доступ до якісних послуг» та ін.); метапредметних установок (формування 

стійких професійних поглядів на рівний доступ осіб до якісних 

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

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

інтерактивних технологіях навчання та забезпечує: систематизацію, 

узагальнення та поглиблення набутих студентами професійних знань і 

вмінь щодо особливостей діяльності у сфері соціального туризму, розвиток 

їх професійних якостей, ціннісного ставлення до рівного доступу 

населення до якісних туристичних послуг.  

 Відповідно до другої умови, завдання з усіх видів практик 

побудовані з використанням проблемних, діяльнісних, проектних, 

рефлексивних та ін. методів, а підсумкові конференції проводились у 

формі виконання різноманітних інтерактивних вправ, рольових ігор та 

презентацій набутого професійного досвіду. 

Відповідно до третьої умови, було організовано роботу 

студентського гуртка «СоцТур ZNU», мета якого полягала у забезпеченні 

якісної професійної підготовки майбутніх фахівців з соціального туризму у 
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позанавчальний час, у добровільній, неформалізованій спільній діяльності 

завдяки активній соціальній взаємодії під час: проектної роботи (груповий 

«Каталог турів для соціально незахищених верств населення», 

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

інвалідністю та студентів «Університету третього віку» за різноманітною 

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

туристичних змагань зі спеціальними маршрутами для студентів з 

інвалідністю, тощо. 

У ході експериментальної перевірки реалізованих організаційно-

педагогічних умов отримано статистично значущу різницю між 

коефіцієнтами готовності студентів експериментальної групи за всіма її 

компонентами та інтегральним показником в цілому, а також коефіцієнтів 

студентів експериментальної та контрольної групи (tрозр=3,74). 

Ключові слова: соціальний туризм, майбутній фахівець з туризму, 

готовність майбутнього фахівця з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму, професійна підготовка. 

 

SUMMARY 

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

professional activity in the field of social tourism. - Qualified scientific work 

on the rights of the manuscript. 

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

pedagogical sciences (Ph.D) on a specialty 13.00.04 - the theory and technique 

of professional education. - Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 

2021. 

The dissertation explores a formation of readiness of future experts in 

tourism to professional activity in the field of social tourism. 

The analysis of the current legal framework for tourism (including - 

international obligations for equal access to quality tourism services) as well as 

scientific approaches of understanding the essence of tourism and its types, gave 
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grounds to define a social tourism as a special type of tourism, aimed at the 

satisfaction of recreational, cultural, cognitive, medical and health needs of 

various social categories (socially vulnerable groups, including those financed 

from funds allocated for social needs by the state, private foundations, sponsors, 

tourism enterprises and individuals). 

As a special type of tourism activity, social tourism is characterized by: 

special social characteristics of its subjects (socially vulnerable categories of the 

population, low-income citizens and families, etc.); specific financial sources 

(aimed not at making a profit, but at supporting consumers of tourist services); 

classified by socio-age, dominant-motivational characteristics and health status 

of consumers; puts forward special requirements to specialists in tourism, 

determined both by special needs in tourist services of socially unprotected 

segments of the population, and by specificity of tourist sphere as a whole. 

Based on the scientific understanding of such phenomena as «individual 

readiness» and «individual readiness for professional activity», as well as taking 

into account the requirements for professionals of social tourism, the readiness 

of future tourism professionals for professional activity in social tourism is 

determined by integrative personal and professional formation that consists of 

value-motivational, cognitive, constructive and personal components, 

determines the success of their future professional activity and professional 

development and is the result of purposeful professional training. The value-

motivational component of readiness determines the direction of the system of 

motives, needs and values of future specialists; cognitive - ensures the integrity 

of their ideas about the activities in the field of social tourism, activation of 

cognitive activity, contributes to the enrichment of cognitive experience to solve 

certain theoretical and practical problems and contains a set of professional 

knowledge; constructive - determines the ability to perform specific professional 

tasks and consists of a set of different types of skills; personal - presents a set of 

professional and personal qualities of a specialist. 
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The results of studying the experience of training tourism professionals 

for professional activities in general and in the field of social tourism in 

particular showed that, on the one hand, in foreign institutions of higher 

education the formation of appropriate professional readiness is provided by 

various academic programs; dominance of practical training; strong 

interdisciplinary connection; separate courses on social tourism, highlighting the 

features of providing tourist services to different social categories of clients; 

active project activities; on the other hand, in most leading domestic higher 

education institutions the training of tourism specialists for professional 

activities in the field of social tourism is carried out in fragments within the 

course «Specialized types of tourism» and is mostly theoretical in nature; 

educational and industrial practices of students do not have a pronounced focus 

on mastering their professional skills in the field of social tourism. 

Based on the principles of pedagogical modeling, the results of the 

analysis of foreign and domestic experience of professional tourism education, 

scientific approaches to understanding the essence of professional readiness and 

features of providing tourist services to vulnerable groups, as well as the 

provisions of systemic, personality-oriented, activity, contextual and interactive 

approaches, the author 's structural model and the content of formation of 

readiness of future experts in tourism to professional activity in the field of 

social tourism are developed. It consists of four components, presenting: social 

order, purpose and objectives of training (socially determined component); its 

methodological approaches and didactic principles (theoretical and 

methodological component); organizational and pedagogical conditions, content, 

forms and methods (design and organizational component), as well as criteria 

and levels of training (diagnostic and performance component). 

The organizational and pedagogical conditions for the formation of the 

readiness of future tourism specialists for professional activity in the field of 

social tourism have been developed and substantiated: 1) updating the content of 

professional training on the basis of integrative and meta-subject approaches; 
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2) direction of practical training for future specialists to obtain primary 

professional experience in the field of social tourism; 3) creation of an 

environment of active social interaction in the institution of higher education. 

Each of the organizational and pedagogical conditions is provided by a set 

of different forms and methods of teaching. 

Thus, in accordance with the first condition, the content of professional 

training in the specialty «242 - Bachelor of tourism» was updated due to: 

1) introduction of separate semantic modules in the discipline: 

«Fundamentals of communication in the service sector»; «Tourist local lore», 

«Organization of recreational services», «Local lore of the region»; 

«Organization of animation services in tourism», «Technology of tourist 

activity»; «Program tourism», «Advertising in tourism», part of which is a meta-

subject topic of social tourism, which ensured the implementation of the 

principles: trans-disciplinarity (actualization of ideas of social tourism in all 

disciplines); focus on mastering universal ways of thinking; conceptual 

connections (use of universal terminology – «social tourism», «socially 

vulnerable groups/categories», «inclusion», «inclusive culture», «inclusive 

tourism», «people with disabilities», «people of retirement/elderly/third) age», 

«ow-income families», «equal access to quality services», etc.); meta-subject 

attitudes (formation of stable professional views on equal access of persons to 

quality tourist services regardless of status, age and state of health); 

2) introduction of a special course «Social Tourism», based on interactive 

learning technologies and provides: systematization, generalization and 

deepening of professional knowledge and skills acquired by students on the 

specifics of social tourism, development of their professional qualities, values to 

equal access to quality tourist services. 

According to the second condition, the tasks of all types of practices are 

built using problem, activity, project, reflective and other methods, while the 

final conferences were held in the form of various interactive exercises, role-

playing games and presentations of professional experience. 
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According to the third condition, the work of the student group «Social 

Tour ZNU» was organized, the purpose of which was to provide quality training 

for future professionals in social tourism in extracurricular activities, in 

voluntary, informal joint activities through active social interaction during: 

project work («Catalog of tours for socially vulnerable groups», photo-

exhibition «Strong will», development of excursion tours for people with 

disabilities and students of the «University of the Third Age» on various topics, 

including online tours); organization and holding of tourist competitions with 

special routes for students with disabilities, etc. 

During the experimental verification of the implemented organizational 

and pedagogical conditions, a statistically significant difference was obtained 

between the coefficients of readiness of students of the experimental group for 

all its components and the integrated indicator as a whole, as well as the 

coefficients of students of the experimental and control group (t=3,74). 

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

tourism specialist for professional activity in the field of social tourism, 

professional training. 

  



 11 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Люта Д.А. Організація соціального туризму в Україні та за рубежем: 

порівняльний аналіз. Збірник наукових праць: Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя: КПУ, 

2015. № 43 (96). С. 198-203. 

2. Люта Д.А. Характеристика базових понять дослідження формування 

готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до організації 

соціального туризму. Вісник Запорізького національного університету: 

збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя: Запорізький 

національний університет, 2016. №1 (26). С. 137-143. 

3. Люта Д.А. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців 

з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні 

питання гуманітарних наук». Дрогобич, 2020. Том 3, № 31. С. 310-315. 

Статті в наукових фахових виданнях України, що реферуються 

міжнародними наукометричними базами 

4. Люта Д.А., Маковецька Н.В. Основні вимоги до організації 

експериментального дослідження з формування готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців з туризмознавства. Науковий журнал 

«Інноваційна педагогіка» Причорноморського науково-дослідного 

інституту економіки та інновацій. Одесса, 2019. Том 2, № 10. С. 134-138. 

Index Copernicus International 

5. Люта Д.А. Модель формування готовності майбутніх фахівців з 

туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика» Національної академії педагогічних наук України 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 

Сєвєродонецьк, 2020. Том 94, № 1. С. 161-170. Index Copernicus, Google 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із показників 

соціального розвитку країни, стану добробуту населення й критерієм 

благополуччя громадян є рівень розвитку соціального туризму як 

особливого виду туристичних послуг, покликаного забезпечити рівні права 

та можливості для оздоровлення та відпочинку широких верств населення 

за найнижчими доступними цінами, а також допомогти людям з 

особливими потребами засвоїти ціннісні орієнтації та соціальні норми 

поведінки, перетворити їх на мотиви та діяльнісні принципи соціальної 

активності. Особливо важливим цей сегмент туристичної діяльності є для 

української держави, оскільки за останніми статистичним даними близько 

3 мільйонів українців мають статус людини з інвалідністю; 27% населення 

(11,3 мільйони) є пенсіонери; державну соціальну допомогу щомісяця 

отримують 284 тис. малозабезпечених сімей. Відтак, одним з пріоритетів 

туристичної галузі України є розвиток соціального туризму як її складової. 

Цілком природно, що це, в свою чергу, ставить нові завдання перед 

освітньою системою країни, яка має забезпечити підготовку фахівців 

відповідної кваліфікації, здатних створити комфортні умови для 

подорожей, отримання яскравих вражень соціально незахищеним верствам 

населення, які є споживачами послуг соціального туризму.  

Концептуальні ідеї щодо змісту та організації професійної 

підготовки майбутніх фахівців для сфери туризму взагалі і соціального 

зокрема базуються на положеннях Конституції України; Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про туризм», «Про курорти»; 

Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у 

світовому інформаційному просторі; Стратегії розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року та ін.  
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Необхідність дослідження й вирішення окресленої проблеми, її 

актуальність і доцільність, крім того, зумовлені наявними суперечностями 

між: 

- наявністю значного позитивного зарубіжного досвіду щодо 

структуризації туристичної галузі, розвитку всіх видів туризму й 

підготовки фахівців відповідної кваліфікації, та недостатнім рівнем його 

використання в українській виробничій і освітній практиці; 

- об’єктивною потребою суспільства в кваліфікованих фахівцях з 

соціального туризму, спроможних забезпечити рівний доступ усіх 

категорій населення до туристичних послуг, та недостатньою 

спрямованістю змісту професійної підготовки (на рівні стандартів, 

освітньо-професійних програм, навчальних планів) на її задоволення в 

повному обсязі; 

- усвідомленням багатогранності та складності процесу формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, що потребує варіативності освітнього процесу, 

організації роботи з різними соціальними групами, впровадження 

інтерактивних форм та методів навчання й недостатньою розробленістю в 

сучасній педагогічній науці та практиці новітніх освітніх заходів, 

спрямованих на забезпечення ефективності цього процесу. 

Результати здійсненого аналізу наукових джерел дають підстави 

констатувати, що у сучасній науці проблему формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму досліджували в різних аспектах, зокрема: 

особливостей туризму як сфери діяльності (О. Бейдик [24], В. Кифяк [104], 

К. Крапф [293], В. Малахов [159], М. Мальська [160], В. Пазенко [188, 189, 

190], В. Хунцікер [293] та ін.); його видів та типів (А. Бабкін [10], 

І. Кучинська [130], Р. Лозинський [130] та ін.); сутності соціального 

туризму (Л. Кнодель [109, 110, 111], В. Сенін [235], L. Minnaert [295, 296], 

R. Maitland [295, 296], G. Miller [295, 296], A. Cabral [291], A. Moura [291] 
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та ін.); питань його становлення та розвитку (О. Анікєєва [5], М. Бойко 

[28], Г. Гарбар [51], Т. Дьорова [267], О. Колотуха [117], І. Курас [129], 

Д. Наркулова [176], В. Федорченко [264, 265, 266] та ін.); теоретичних та 

методичних засад підготовки фахівців у закладах вищої освіти в цілому 

(О. Безпалько [21, 22, 25], О. Біла [26], С. Грищенко [64], О. Гура [66], 

Р. Карпюк [102], В. Кремень [126], Г. Лещенко [134], Н. Ничкало [226], 

С. Сисоєва [236], П. Скляр [239], В. Сластьонін [241], Л. Сущенко [252], 

Р. Чубук [280] та ін.) та підготовки безпосередньо фахівців з туризму 

(Л. Безкоровайна [17, 18, 19, 20], А. Віндюк [39, 40, 41], М. Галицька [49], 

О. Гайова [271], О. Зорин [93], В. Квартальнов [103], Н. Маковецька [156, 

157], Р. Макінтош [294], Л. Поважна [199], Л. Польова [205, 206], 

Н. Степанець [248], С. Фокін [271] та ін.). 

Проте, незважаючи на чисельність праць у цій сфері, проблема 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму як в теоретичному, так і в 

практичному аспектах залишається малодослідженою. Окреслене коло 

науково-практичних завдань розвитку вищої освіти в Україні разом з 

актуальною проблематикою сучасної науки і зумовили вибір теми 

дисертації. 

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

Дисертація виконана відповідно до тематичного плану наукових 

досліджень Запорізького національного університету з напряму 

«Теоретичні та методичні засади підготовки і професійного розвитку 

фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи» (державний 

реєстраційний номер № 0115U000952). Тема затверджена вченою радою 

Запорізького національного університету (протокол № 3 від 20.11.2014) та 

уточнена (протокол № 3 від 19.11.2020). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

науковому обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують успішне формування готовності майбутніх фахівців з 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/94271/source:default
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туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Відповідно до мети, визначено такі завдання дослідження: 

- вивчити особливості соціального туризму як сфери туристичної 

діяльності й сформувати основні вимоги до фахівця з туризму як її 

суб’єкта;  

- розкрити сутність та зміст готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму; проаналізувати 

зарубіжний і український досвід її формування; 

- розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують успішне формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму, та 

змоделювати цей процес; 

- експериментально перевірити ефективність визначених 

організаційно-педагогічних умов та розробити методичне забезпечення 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму у закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що успішність 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму залежить від упровадження такої 

сукупності організаційно-педагогічних умов: оновлення змісту 

професійної підготовки на засадах інтегративного й метапредметного 

підходів; спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми 

фахівцями первинного професійного досвіду у сфері соціального туризму; 

створення у закладі вищої освіти середовища активної соціальної 

взаємодії. 
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Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань дослідження 

використано комплекс наукових методів:  

- теоретичні: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, 

систематизація психолого-педагогічної, науково-методичної, спеціальної 

літератури, нормативних документів з проблеми дослідження; зіставлення 

різних поглядів на досліджувану проблему; моделювання; аналіз 

визначення понять – для з’ясування сутності готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму, 

обґрунтування особливостей її формування в процесі професійної 

підготовки у закладі вищої освіти; 

 - емпіричні: методики діагностики; методи масового збирання 

емпіричного матеріалу; контент-аналіз нормативної документації, 

освітньо-професійних програм, навчальних планів – для виявлення 

особливостей фахової підготовки майбутніх фахівців з туризму, 

визначення результатів їх навчальної діяльності та рівня сформованості 

готовності до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

педагогічний експеримент – для перевірки ефективності розроблених 

організаційно-педагогічних умов;  

- статистичні: метод визначення інтегрального показника, метод 

прогнозування точності експертних оцінок, метод оцінювання 

репрезентативності вибірки, t-критерій Стьюдента, критерій кутового 

перетворення Фішера, а також методи аналізу емпіричних даних за 

допомогою сучасних інформаційних технологій – для кількісного та 

якісного аналізу отриманих емпіричних даних та перевірки їх 

достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- вперше розроблено й апробовано: 

 - комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

успішність формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму, а саме: оновлення 
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змісту професійної підготовки на засадах інтегративного й 

метапредметного підходів, шляхом включення до окремих фахових 

дисциплін змістових модулів метапредметної тематики із соціального 

туризму, введення спецкурсу «Соціальний туризм», що ґрунтується на 

інтерактивних технологіях навчання; спрямування практичної підготовки 

на набуття майбутніми фахівцями первинного професійного досвіду у 

сфері соціального туризму, що передбачає коригування наскрізної 

програми практики студентів з урахуванням ускладнення завдань, які 

вирішуються за етапами створення туристичного продукту, руху 

навчально-професійної діяльності (від спостерігача до асистента), 

загальних етапів практичної підготовки; створення у закладі вищої освіти 

середовища активної соціальної взаємодії, шляхом організації спільної 

соціально активної діяльності студентів у позанавчальний час з метою 

набуття ними професійних знань, умінь та цінностей, активізації їх 

професійного та особистісного розвитку; структурну модель і методичне 

забезпечення їх реалізації; 

- уточнено: зміст понятійно-категоріального апарату теорії 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму («соціальний туризм», «фахівець з 

соціального туризму», «готовність майбутнього фахівця з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму»); компоненти 

структури готовності (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

конструктивний, особистісний); критерії (мотиваційний, знаннєвий, 

вміннєвий, рефлексивний), показники й рівні її сформованості; 

- удосконалено організаційно-методичні засади професійної 

підготовки майбутніх туристів на основі впровадження нетрадиційних 

форм і методів навчання (різноманітних інтерактивних вправ, рольових 

ігор та презентацій набутого професійного досвіду, проєктної роботи 

тощо); 



 23 

- набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про 

зміст готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму, етапи та методи її формування в закладах 

вищої освіти.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці, 

апробації та впровадженні в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму навчально-методичного забезпечення формування їх 

готовності до професійної діяльності у сфері соціального туризму: 

спецкурс «Соціальний туризм», який у тому числі представлений в 

електронній формі на платформі Moodle (силабус, навчальна робоча 

програма, методичний матеріал до практичних занять та самостійної 

роботи); змістові метапредметні модулі дисциплін: «Технологія 

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

«Основи комунікації в сфері обслуговування», «Туристичне 

країнознавство», «Організація рекреаційних послуг», «Краєзнавство 

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

рекомендації до індивідуальних завдань навчальної ознайомчої та 

виробничих практик; комплекс діагностичних методик визначення рівня 

сформованості готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму; практик; положення про гурткову роботу 

«СоцТур ZNU». 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження створюють основу для вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризму. 

Результати дослідження впроваджено в процес фахової підготовки 

майбутніх фахівців з туризму Класичного приватного університету 

(довідка № 128 від 18.01.2021), Запорізького національного університету 

(довідка № 09/0101-13 від 28.01.2021), Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 119-

33/03 від 29.01.2021), Запорізького інституту економіки та інформаційних 
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технологій (довідка № 25/21 від 18.02.2021), Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-

28/319 від 26.02.2021). 

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, 

автору належить: розкриття сутності педагогічного експерименту [151]; 

обґрунтування методології педагогічного експерименту [155]; розкриття 

сутності суспільної сфери в розвитку туризму [152]; обґрунтування 

педагогічного оцінювання як основного способу підвищення якості освіти 

[194]; розкриття системи формування готовності майбутніх фахівців 

туристичної галузі до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

[153]; глосарій та методичні рекомендації до практичних занять з тем № 1–

7 [154]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та 

результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях, 

зокрема: 

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

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

розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Одеса, 2015); 

«Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах 

глобалізації» (м. Запоріжжя, 2017); «Research and Innovation: Collection of 

scientific articles» (США, м. Нью-Йорк, 2019 р.); «The 9th International 

scientific and practical conference – Eurasian scientific congress» (Іспанія, 

м. Берселона, 2020); 

– всеукраїнських: «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей 

молоді» (м. Мелітополь, 2015); «Актуальні питання туризмології та 

туристичної практики» (м. Київ, 2019); 

– звітних наукових конференціях викладачів, аспірантів Запорізького 

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

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 18 

публікаціях, з них: 6 – статті в наукових фахових виданнях України 
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(зокрема 3 – у таких, що реферуються міжнародними наукометричними 

базами); 1 – стаття в зарубіжному періодичному науковому виданні; 2 – 

статті в наукових виданнях України, що реферуються міжнародними 

наукометричними базами; 7 – матеріали конференцій; 2 – навчальні 

видання. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

1.1. Наукові підходи до розуміння сутності соціального туризму  

 

На сьогодні туризм увійшов у життя майже третини населення 

планети. Україна має сприятливі умови для розвитку туристичної галузі, 

адже багата природними, історико-культурними, трудовими ресурсами. 

Туризм можна розглядати в широкому і вузькому значенні, але 

зупинимось лише на декількох основних визначеннях цього поняття. 

Насамперед зупинимося на тлумаченні поняття «туризм», яке, згідно 

із Законом України «Про туризм», розуміється як тимчасовий виїзд особи з 

місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи 

інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа 

від'їжджає [225]. 

За визначенням Всесвітньої туристичної організації (ВТО), поняття 

туризм є похідним від французького «tour» (прогулянка, поїздка) та є 

подорожжю у вільний час, одним із видів активного відпочинку [104]. 

На думку Л. Безкоровайної, туризм – це комплексна система, що 

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

подорожі, та поліфункціональна діяльність з надання послуг, призначених 

для задоволення потреб подорожуючих [19]. 

В. Малахов визначає туризм як шляхетний вияв людської 

присутності у світі [159]. 

У той час як В. Кифяк [104] тлумачить туризм як будь-яку подорож з 

метою відпочинку і знайомства з новими регіонами й об'єктами, а О. 

Бейдик [24] – як форму масового подорожування та відпочинку з метою 
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ознайомлення з навколишнім середовищем, що характеризується 

екологічною, освітянською та іншими функціями.  

Близьким за змістом до вищевикладених тлумачень є визначення 

М. Мальської, згідно з яким туризм – це вид рекреації, пов'язаний із 

виїздом за межі постійного місця проживання, активний відпочинок, під 

час якого відновлення працездатності поєднується з оздоровлювальними, 

пізнавальними, спортивними і культурно-розважальними цілями [160]. 

На думку науковців (О. Бейдик [24], В. Кифяк [104], В. Малахов 

[159]), за своєю природою туризм є мультидисциплінарним, 

багатофакторним явищем. Його можна представити як ланцюг, який 

пов'язує такі поняття як інфраструктура, гостинність, воля пересувань, 

якість турпродукту; від якості кухні, до якості навколишнього середовища, 

підготовки кадрів, транспорту, ефективності комунальних служб, служби 

безпеки туристів. Туризм водночас виступає як галузь господарства, 

складний міжгалузевий комплекс, де формується і реалізується 

туристський продукт, як вид економічної діяльності, як самодіяльність 

людей, їх спосіб життя, своєрідне хобі [189]. 

Вчені Бернського університету Швейцарії, а саме професори К. 

Крапф і В. Хунцікер [293], визначили поняття «туризм» як ряд явищ і 

взаємовідносин, які виникають в результаті подорожування людей до тих 

пір, поки це не приводить до постійного перебування й отримання будь-

якої вигоди. Слід зазначити, що пізніше це визначення було прийняте 

Міжнародною асоціацією наукових експертів з туризму. Також, вчені 

(К. Крапф, В. Хунцікер) дають таке визначення туризму – це і бізнес, і 

відпочинок, і комунікація, і інформація, і навчання, і професія, і навіть 

спосіб життя [293]. 

У сучасному світі туризм – це багатогранне явище, яке тісно 

пов'язане з економікою, історією, географією, архітектурою, медициною, 

культурою, спортом, філософією та іншими науками. 
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Більш розгорнуто висвітлимо тлумачення терміну «туризм» з точки 

зору різних наукових підходів. 

Так, В. Пазенок розмірковує: «Відстежуючи філософські погляди на 

туризм як на соціальне явище, зрозуміло, що вони безперечно зумовлюють 

необхідність перегляду традиційного розуміння туризму як індустрії 

подорожей і відпочинку та надає такому розумінню ширшого 

гуманістичного сенсу. Людина, яка подорожує (вчений, науковець, 

бізнесмен, прочанин, відпочиваючий, країнознавець, спортсмен-альпініст, 

«шукач пригод»), є не просто споживачем туристського продукту, який 

пересувається у просторі та часі, але індивідуальністю, яка під час 

мандрівок, поїздок, походів, відвідувань долучається до світу природи і 

культурних артефактів, «ціннісних галактик» інших країн і народів. Така 

особистість є епіцентром філософських рефлексій туризму» [189]. 

Отже, В. Пазенок вважає, що філософське осмислення туризму 

передбачає з'ясування його гносеологічних, соціальних, аксіологічних, 

духовно-культурних, інтеграційних, комунікативних функцій [189]. 

У психології під туризмом зазвичай розуміють дві мало пересічні 

галузі – це, по-перше, - цілеспрямована або безцільна більш або менш 

тривала життєдіяльність людини або групи людей в умовах дикої природи, 

і, по-друге, - подорожі-екскурсії по містах і селах з метою огляду 

рукотворних і нерукотворних пам'яток з проживанням в готелі, 

харчуванням у ресторанах, їдальнях, і так далі. 

Загалом, говорячи про психологію туризму, йдеться про психічний 

стан людини, яка знаходиться в умовах дикої природи або готується до 

перебування в цих умовах. 

Туризм являє собою сферу інтересів багатьох наук і дисциплін, 

зокрема історії, філософії, географії, соціології, психології, педагогіки, 

етики, антропології, культурології, рекреалогії та інших наук, кожна з яких 

досліджує туризм по своєму. 
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Виходячи з вищесказаного та спираючись на дослідження В. Пазенка 

[190], можемо виділити наступні складові туризму за галузями знань, що 

його досліджують та визначають: 

 філософія туризму як методологічна та концептуальна основа 

туризмології; 

 географія туризму як основа територіальної організації туризму, 

принципів розміщення туристичних ресурсів, туристського 

районування; 

 соціологія туризму як основа для вирішення проблеми мотивації 

туристичної діяльності; 

 культурологія туризму як основа вивчення феномену туризму; 

 психологія та етика туризму як основа вивчення психологічних 

проблем управління сферою туризму та етичних вимірів туризму; 

 педагогіка туризму як основа для вирішення проблеми формування 

особистості засобами виховання, навчання і розвитку; 

 праксеологія туризму як засіб наукового осмислення туристських 

практик [190]. 

Отже, підтримуючи вищезазначені думки науковців, підкреслимо, 

що туризм є багатогранним явищем, що має міцний взаємозв’язок із 

багатьма сферами життя суспільства та науковими галузями, а саме: 

філософія, економіка, історія, географія, архітектура, медицина, культура, 

спорт, соціологія та ін. 

Основними функціями туризму, які власне і висвітлюють його 

міжгалузевий, інтегративний характер насьогодні визначені:  

1) економічні: виробнича, створення доходу, сприяння занятості 

населення, вирівнювання, зовнішньо економічна, відновлювальна;  

2) гуманітарні: розвивальна, освітня/просвітницька, мотиваційна, 

виховна, рекреаційна, оздоровчо-лікувальна;  

3) екологічні: природоохоронна, розвитку екологічної свідомості 

населення;  
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4) соціальні: культурно-пізнавальна, культурного обміну, 

культурного запозичення, комунікативна, зміни ролі, компенсаторна, 

соціалізаційна, адаптаційна. 

Туризм є багатогранним явищем, яке характеризується 

різноманітністю своїх видів, кількість яких, завдяки соціальному, 

економічному, технологічному та гуманітарному розвитку людства, 

безупинно зростає останні десятиріччя. 

Згідно з Законом України «Про туризм», залежно від категорій осіб, 

які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, 

об'єктів, що використовуються або відвідуються, чи інших ознак існують 

такі види туризму: дитячий; молодіжний; сімейний; для осіб похилого 

віку; для осіб з інвалідністю; культурно-пізнавальний; лікувально-

оздоровчий; спортивний; релігійний; екологічний (зелений); сільський; 

підводний; гірський; пригодницький; мисливський; автомобільний; 

самодіяльний тощо [225]. 

Здійснений аналіз українських і зарубіжних наукових джерел дає 

змогу узагальнити існуючі підходи до визначення видів туризму, а саме: 

1) на підставі його зовнішніх ознак (термін, спосіб подорожування та ін.); 

2) на підставі внутрішніх ознак (мотивація туристів) з подальшим 

виокремленням форм і типів та надати їх узагальнену класифікацію, що 

включає як зовнішні, так і внутрішні ознаки. 

Так, за метою подорожей (мотиваційні фактори туристів) туризм 

розподіляється на такі види як-то: лікувально-оздоровчий, відпускний 

(рекреаційний), спортивний, діловий, культурно-пізнавальний, релігійний, 

етнічний, шопінговий, весільний, гастрономічний та ін. За використанням 

транспортних засобів – автомобільний, залізничний, велосипедний та ін. 

За характером організації подорожей – індивідуальний та груповий, 

організований та самодіяльний. За терміном перебування у подорожі – 

короткочасний та тривалий. За інтенсивністю туристичних потоків – 

постійний та сезонний. За розташуванням туристичної місцевості – 
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гірський, водний, сільській та ін. За ступенем ризику для життя – 

традиційний та екстремальний. За класом обслуговування туристів – 

масовий та ексклюзивний. За формою реалізації – реальний та 

віртуальний. 

Якщо розглядати такий критерій класифікації видів туризму як 

джерело фінансування, то деякі автори на рівні з комерційним туризмом 

виділяють і такий вид як соціальний туризм. 

Крім того, види туризму сучасними науковцями розподіляються і за 

спрямованістю туристичних послуг або без певної спеціалізації (масовий 

туризм або «масовий конвеєрний туризм» за А. Бабкіним [10]) або зі 

спеціалізацією щодо певної категорії споживачів – «спеціалізований 

туризм» або «нішевий турузм» [10]. Якщо масовий туризм передбачає 

відносний примітивізм та однорідність потреб та мотивації туристів, 

невиразно-конвеєрний характер наданих послуг [10], то другий підкреслює 

сукупність видів туризму, зорієнтованих на чітко окреслені й відносно 

сталі групи туристів (об’єднані за мотивами подорожі, спе- ціальними 

потребами туристів чи особливостями туристичної дестинації), що 

формують певний вузький цільовий сегмент ринку (мікронішу), достатній 

за величиною для створення окремих туристичних продуктів (за 

Кучинська І., Лозинський Р. [130]).  

Найважливішими ознаками, які дають змогу віднести певний вид 

туризму до спеціалізованого, на думку І. Кучинської, Р. Лозинського [130], 

з чим ми повністю погоджуємось, є такі: 1) наявність чітко окресленої і 

відносно сталої цільової групи туристів; 2) виділення ринкової ніші на 

основі сегментації ринку споживачів; 3) орієнтація на вузький цільовий 

сегмент, або на мікроринок; 4) достатність ніші для створення окремих 

туристичних продуктів; 5) адресний, чітко визначений туристичний 

продукт, тісно підігнаний до специфічних вимог споживачів.  

Саме серед спеціалізованих видів туризму (нішевого туризму) 

виокремлюється тикай вид як соціальний туризм, який включає туризм 
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людей з інвалідністю, пенсіонерів, малозабезпечених та ін. соціальних 

категорій. 

Отже, розглянемо сутність соціального туризму як специфічного 

явища, а також визначимо нормативне підґрунтя його становлення й 

розвитку. 

Необхідність розгляду досліджуваної теми полягає у відсутності 

достатньої кількості наукового підґрунтя цього виду рекреаційної 

діяльності, необхідності теоретичних та практичних засад для 

дослідження, організації та розвитку соціального туризму відповідно до 

вимог сьогодення, розробки методичних положень та прогнозування 

розвитку соціального туризму в нашій країні. В той же час, слід зазначити, 

що питання соціального туризму є важливим напрямом стратегій розвитку 

туризму як в міжнародній, так і в національній системах. 

Проблеми розвитку соціального туризму є наболілими не лише в 

Україні. Це доводять численні міжнародні організації, які опікуються 

питаннями туризму загалом і зокрема, соціального. 

Доречно розглянути деякі нормативні документи міжнародного 

значення, які звертають увагу на сутність та значимість туризму загалом та 

соціального туризму зокрема. 

У 2005 році Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН прийняла 

Стратегію освіти для сталого розвитку. Мета якої полягає в заохоченні 

держав – членів ЄЕК ООН до розвитку і включенню освіти для сталого 

розвитку в свої системи формальної освіти в рамках всіх відповідних 

навчальних дисциплін, а також неформальної й інформальної (спонтанної, 

побічної освіти, що набувається з життєвим досвідом особи) освіти [184]. 

Восьмою із сімнадцяти цілей даної Стратегії є сприяння 

поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, 

повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх. Одне із її завдань 

звучить так – до 2030 року забезпечити розробку і здійснення стратегій 
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заохочення сталого туризму, який сприяє створенню робочих місць, 

розвитку місцевої культури і виробництву місцевої продукції [276]. 

Тобто туризм є складовою Стратегії, що є важливим для розвитку 

туризму в цілому та для України зокрема, адже Україна є членом ЄЕК 

ООН. 

Гасло Всесвітньої Туристської Організації «Де розвивається туризм, 

відступає бідність» є актуальним для нашої держави. Зважаючи на 

чисельну кількість соціальних показників життя населення України 

розвиток саме соціального туризму в нашій країні є надзвичайно 

актуальним і важливим [117]. 

В Глобальному етичному кодексі туризму також звертається увага на 

проблеми розвитку не тільки туризму загалом, але і соціального туризму 

як окремого його виду, а саме: «Необхідно стимулювати і розвивати при 

підтримці державної влади соціальний туризм і особливо колективний 

туризм, який сприяє широкому доступу до відпочинка, поїздок і 

відпусток» [55]. 

Також, в 1996 році Міжнародною організацією соціального туризму 

була прийнята Монреальська декларація «До гуманного і соціального 

бачення туризму». Її основною метою стало вирішення питання «Що буде 

означати соціальний туризм у найближчі роки?» [171]. 

Наприклад, Міжнародна асоціація наукових та практичних експертів 

[170], яка щорічно проводити конференції для фахівців галузі туризму в 

переліку розглянутих тем має такі: «Соціальні потреби та їх реалізація в 

туризмі», «Якісний туризм – Концепція сталого розвитку туризму, 

гармонізуючи економічні, соціальні та екологічні інтереси», що доводить 

актуальність даної тематики на міжнародному рівні. 

Можна також відзначити, що у таких високорозвинених країнах, як 

Німеччина та Сполучені Штати Америки, соціальний туризм як вид 

безкоштовного туризму відсутній. У такому випадку можна згадати одне з 

положень Гаазької декларації (1989 р.), в якому проголошується: «Держави 
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не можуть витрачати на туризм більше того, що вони сподіваються від 

нього отримати» [45]. 

Так, В. Сенін зазначає, що у країнах Європейського союзу 

соціальний туризм асоціюється з клієнтами, які мають малі прибутки і 

тому не користуються високоякісними туристичними послугами. Ця 

категорія громадян потребує пільги соціального характеру. До неї 

відносяться в першу чергу багатодітні сім'ї, діти-сироти, вихованці 

дитячих будинків і шкіл-інтернатів, учнівська та працююча молодь, 

пенсіонери, люди з особливими потребами та малозабезпечені громадяни 

[235]. 

Стосовно форм надання матеріальної підтримки особам, які 

користуються послугами соціального туризму, то Л. Кнодель стверджує, 

що однією з таких є – відпускні чеки, які можна використовувати при 

купівлі турпродукту. В деяких країнах Європи вони досить 

розповсюдженні. Наприклад, системою відпускних чеків у Швейцарії 

займається Швейцарська каса подорожей, а у Франції – Французька 

національна асоціація відпускних чеків [111]. 

Наприклад, в Румунії у сфері соціального туризму є два основних 

державних суб’єкта: 

1. Основною системою підтримки молоді є система молодіжних 

таборів, якою керує Міністерство освіти, молоді, спорту та досліджень. 

Але пропозиція національного молодіжного табору є досить дорогою для 

румунських студентів, і умови проживання часто є низької якості. 

2. У липні 2014 року Румунія також відновила свою програму 

ваучерів на відпочинок, відкриту для всіх державних установ та всіх 

приватних фірм. Усі працівники та державні службовці можуть 

скористатися програмою путівки у відпустку, якщо їх компанія або 

державна установа так вирішили [299]. 
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Щодо основних переваг соціального туризму, то Міжнародна 

асоціація соціального туризму (ISTO) представляє переваги соціального 

туризму за чотирма основними аспектами: 

- Соціальний туризм є «формувачем суспільства», оскільки 

«відпочинок та подорожі можуть забезпечити особливо придатні 

умови для особистого збагачення через відкриття нових місць, 

культур та цивілізацій, через фізичну, художню, спортивну та 

дозвіллєву діяльність, зустрічаючись з людьми в рамках освітніх або 

покоління розділяє і за іншими обов'язками, які вільно беруть на себе 

туристи»; 

- Соціальний туризм є стимулом економічного зростання: «Туризм 

для всіх – це ключ до економічної сили, який генерує постійний 

потік людей та інвестицій, що сприяє регіональному розвитку»; 

- Соціальний туризм бере участь у регіональному та місцевому 

розвитку, «узгоджуючи розвиток туризму, охорону навколишнього 

середовища та повагу до ідентичності місцевих громад»; 

- Соціальний туризм є партнером у програмах глобального розвитку: 

«туризм, коли він контролюється, і коли він поважає природне та 

культурне середовище та місцеві громади, становить одну з 

економічних, соціальних та культурних надій багатьох країн, що 

розвиваються» [171]. 

Отже, на думку L. Minnaert, R. Maitland та G. Miller, нововведенням, 

запровадженим концепцією соціального туризму, є новий інтегративний 

формат, який розробляється в контексті взаємозв'язку між різними 

суб'єктами, що беруть участь у туристичній діяльності, за участю груп 

соціально незахищеного населення [296]. 

Спираючись на це, Європейський економічний та соціальний комітет 

[86], визначив деякі критерії свого розвитку, а саме: 

1. Учасниками заходів соціального туризму є ті, хто має найменші 

можливості реалізувати своє право на туристичну участь. 
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2. Промоутерами діяльності соціального туризму є організації, які 

мінімізують перешкоди для туристичної участі осіб із соціально 

незахищених груп. 

3. Діяльність чи акції соціального туризму містять і пропагують 

цінності сталості, доступності та солідарності. 

Організація Об'єднаних Націй заснувала принцип рівності для всіх, 

підтверджуючи гідність та цінність усіх людей, сприяючи, насамперед, 

соціальній справедливості. У 1948 р. у Загальній декларації прав людини 

виділяється стаття 25, яка гарантує право на безпеку та захист у разі 

безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старіння або інших обставин, 

що не залежать від особи [88]. 

У Конвенції про права осіб з інвалідністю означено, що «Держави-

учасниці визнають право осіб з інвалідністю брати участь нарівні з іншими 

в культурному житті й вживають усіх належних заходів для забезпечення 

того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до таких місць культурних 

заходів чи послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки й туристичні 

послуги, а також мали найможливішою мірою доступ до пам'ятників і 

об'єктів, що мають національну культурну значущість» [118, Ст. 30]. 

Також у документі визначено наступне: «Щоб надати особам з 

інвалідністю можливість брати участь нарівні з іншими у проведенні 

дозвілля та відпочинку й у спортивних заходах, держави-учасниці 

вживають належних заходів:  

- для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до 

спортивних, рекреаційних і туристичних об'єктів;  

- для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до 

послуг тих, хто займається організацією дозвілля, туризму, 

відпочинку та спортивних заходів» [118, Ст.30]. 

На думку A.R Cabral та A. F. A.Moura, соціальний туризм спричиняє 

різноманітні переваги для суспільства та туристів, визнаючи, що 



 37 

туристична діяльність сприяє залученню малозабезпечених верств 

населення до соціальних вимірів, які загалом заборонені для них [216]. 

Слід зазначити, шо серед основних пріоритетних напрямів державної 

політики в галузі туризму, в Законі України «Про туризм», визначено 

забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, 

молоді, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та малозабезпечених 

громадян шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб [225, 

Ст. 6]. Ці положення підкреслюють важливість обраної теми дослідження; 

зумовлюють необхідність ґрунтовного дослідження особливостей 

професійної діяльності фахівців у сфері соціального туризму; 

наголошують на визначенні змісту, структури готовності досліджуваних 

фахівців до діяльності; слугують поштовхом для розроблення заходів щодо 

підвищення якості цього процесу в закладах вищої освіти.  

З урахуванням багатьох соціальних показників життя населення 

України розвиток соціального туризму в нашій державі є надзвичайно 

важливим і актуальним. А здійснений аналіз нормативних документів дає 

підстави стверджувати, що соціальний туризм, на відміну від комерційного, 

спрямовується на задоволення потреб соціально незахищених категорій 

населення, таких як: багатодітні сім'ї, діти-сироти, учнівська та 

працююча молодь, пенсіонери, люди з особливими потребами, з 

інвалідністю та малозабезпечені громадяни. 

Проблеми розвитку соціального туризму та туристичної галузі як у 

цілому в Україні, так і в її окремих регіонах, стимулювали підвищення 

інтересу в дослідженнях провідних вчених - О. Бейдика [24], М. Бойко 

[28], О. Колотухи [117], І. Курас [129] та ін. 

Вітчизняні вчені Т. Дьорова та В. Федорченко, визначають 

соціальний туризм таким чином – це організація змістовного оздоровлення 

та відпочинку широких верств населення за найнижчими доступними 

цінами, зорієнтованими лише на потреби відновлення матеріальної бази 

[267]. 
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На думку В. Кифяка, соціальний туризм – це подорож із метою 

участі в громадських заходах (мітинги, демонстрації, публічні виступи, 

марші) [104]. 

Більш оперативне визначення, яке пропонується професором 

Л. Джоліном з Квебекського університету в Монреалі, вказує, що 

«соціальний туризм відноситься до програм та заходів, які дають 

можливість всім групам населення – і особливо молоді, сім'ям, 

пенсіонерам, особам зі скромними доходами, а також особам з особливими 

потребами – насолоджуватися туризмом, одночасно стежачи за якістю 

відносин між відвідувачами та приймаючими громадами» [299]. 

Як зауважує К. Задорожна [89], дуже важливим на сьогодні у 

контексті наукових досліджень у зазначеній галузі є усвідомлення різниці 

між словосполученням «соціальні мотиви туризму» та «соціальним 

туризмом – туризмом із соціальними цілями». Адже перше 

словосполучення робить акцент на звичайних поїздках для спілкування з 

друзями, родичами, однодумцями, а також з міркувань престижу і 

підтримки соціального статусу, а друге – визначає приналежність 

туристичних послуг до зорієнтованості на потреби певних соціальних 

груп, здебільшого – соціально незахищених. Здійснений авторкою 

історичний аналіз поняття «соціальний туризм» дав змогу стверджувати, 

що спочатку він розумівся як народний, робітничий туризм та як явище 

був сформований у системі виробничих відносин, спрямований 

насамперед на працівників виробництв і пов'язаний з робітничим рухом 

19-20 ст. [89].  

Окремою групою авторів соціальний туризм розуміється тільки як 

подорожі, субсидовані із коштів, що виділяє держава чи профспілки на 

соціальні потреби певної категорії населення. 

 У такому тлумаченні він передусім є загальнодоступним переважно 

внутрішнім напрямом туризму, що реалізує право кожної людини на 
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пересування та відпочинок і сприяє соціальному, культурному, духовному 

розвитку суспільства. 

 Отже, здійснений аналіз наукових джерел дає змогу виокремити такі 

підходи до розуміння сутності соціального туризму. 

 По-перше, - соціальний туризм як особливий вид туризму за 

джерелом свого фінансування – на відміну від комерційного туризму 

фінансується завдяки державним, профспілковим коштам або коштам 

роботодавців (Л. Гут та ін.); це подорожі, що субсидуються із джерел 

позабюджетного фінансування та за рахунок коштів, що виділяються з 

державного бюджету на соціальні потреби (М. Кляп). У такому аспекті 

спектр категорій осіб, які користуються туристичними послугами є дуже 

широким, адже кожна організація може субсидіювати кошти у подорожі 

своїх працівників.  

Тобто, соціальним туристом може бути кожна людина, а саме: 

1) пільгові категорії громадян - діти, школярі, студенти, пенсіонери, 

ветерани війни і праці, які отримують субсидії через державну соціальну 

політику; 2) такі категорії громадян, як державні службовці, 

військовослужбовці, священнослужителі, подорожі яких субсидуються 

через відповідні державні та недержавні фонди та інші благодійні 

організації; 3) будь які працівники, фахівці, туристична путівка яких може 

субсидуватись підприємством, на якому вони працюють, як винагорода за 

напружену роботу, ефективну працю тощо.  

Активно соціальний туризм саме у такому розумінні розвивався ще в 

Англії на початку 20 ст., адже в ній дуже рано порівняно з іншими 

країнами склалася традиція відпусток - «holidays» і «від власника фабрики 

та його дружини до самого останнього чорнороба, покоївки і прислуги – у 

всіх є свої holidays [89].  

Саме такий вид туризму був найбільш популярним у колишньому 

СРСР, на його частку припадало майже 80 % внутрішнього туризму і 50 % 

міжнародного [67]. Урядом спрямовувалися значні кошти на зміцнення 
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матеріально-технічної бази туризму, проте відсутність бюджетних засобів 

на дотації у соціальний туризм протягом останніх 30 років призвела до 

закриття або перепрофілювання приміщень санаторно-курортного 

призначення. На сьогодні одним з джерел фінансування соціального 

туризму є саме кошти роботодавців, які забезпечують доступний 

відпочинок своїм співробітникам. Багато великих українських підприємств 

утримують відомчі бази і табори для відпочинку працівників і членів їх 

сімей. 

По-друге, - соціальний туризм як особливий вид туризму за 

статусом його споживачів - соціально незахищених категорій населення 

(О. Анікєєва, О. Колотуха та ін.). Мета соціального туризму визначається 

не як отримання прибутку, а забезпечення права на відпочинок людей 

певних соціальних категорій, у тому числі - з низьким рівнем доходу. 

Вже з кінця 20 ст. в країнах Європейського Союзу соціальний туризм 

асоціюється переважно з бідними, з низькою прибутковістю бізнесу. 

Споживачами соціального туризму визначаються люди, які потребують 

пільг соціального характеру. Досвід здійснення соціального туризму 

характеризує його як надання окремим категоріям населення пільгових 

путівок, істотних знижок у засобах розміщення (хостелах), харчування, а 

також пільг на придбання квитків на різні види транспорту при 

самостійній організації подорожі [67]. Крім того, важливим є створення 

особливих умов, щоб забезпечували комфортне перебування людей 

відповідно до їх індивідуальних особливостей, у тому числі 

психофізичних. 

Соціальний туризм, на чому наполягає Д. Наркулова, є всіма видами 

туристичних подорожей малозабезпечених та соціально незахищених 

категорій населення, що фінансуються з коштів, виділених на соціальні 

потреби з боку держави, недержавних фондів, спонсорів, туристичних 

підприємств та фізичних осіб [176]. 
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Як зазначає Г. Гарбар, зміст соціального туризму інколи 

визначається відносно суспільного статусу головного контингенту його 

учасників – це туризм для незаможних, діяльність, що спрямована на 

відновлення сил (фізичних, психологічних тощо) людини завдяки наданню 

мінімального набору туристичних послуг. Однак, така думка значно 

звужує спектр соціального туризму та робить його зміст більш бідним. 

Соціальний туризм варто розглядати в контексті завдань та цілей 

соціальної політики, яка зовсім не зводиться до «соціальної 

доброчинності» [51]. 

По-третє, - соціальний туризм як складне інтегративне явище, 

особлива туристична діяльність, що має свої специфічні фінансові 

джерела та особливі соціальні ознаки її суб’єктів.  

У такому контексті, соціальний туризм, як його визначають 

Л. Міннаерт, Р. Майтланд, Г. Міллер, - це передусім туризм з доданою 

моральною цінністю для обох сторін туристського обміну [295]; це вид 

туризму, за визначенням М. Альмейди, який соціально-політично 

просувається державою з метою психофізичної реабілітації та 

соціокультурного розвитку індивідуума відповідно до принципів сталого 

розвитку [289]. 

 Саме у такому смислі соціальний туризм, на думку О. Анікєєвої, 

забезпечує підвищення активності соціальних груп, що опинилися в 

складній життєвій ситуації, їх самореалізацію та саморозвиток, створити 

стимули для підвищення своєї зайнятості, совіти, для розвитку 

адаптованості у суспільстві. Розвиток соціального туризму знижує 

конфліктність, підвищує життєвий тонус громадян, дає змогу активізувати 

пізнавальний потенціал різних соціально-вікових груп [5]. 

На сьогодні питання категорій населення, на які зорієнтований 

соціальний туризм в інтегративному підході є доволі дискусійним, воно 

виявляється у виокремленні різних його видів. 



 42 

 Як зазначає Л. Гут [67], соціальний туризм охоплює такі категорії 

громадян як-то: діти, молодь, що навчається (школярі, студенти); діти з 

неблагополучних сімей; ветерани війни; інваліди, пенсіонери, ветерани 

праці; малозабезпечені верстви населення. Причому програми соціального 

туризму охоплюють: спортивно-оздоровчий, лікувально-оздоровчий, 

зелений, екологічний, сільський та культурнопізнавальний туризм; сімейні 

подорожі; туристичні поїздки Україною зарубіжних співвітчизників; 

міжнародні обміни по лінії соціального туризму [67].  

На думку таких вчених як M. Gignac та C. Cott населення з 

особливими потребами в соціальному аспекті можна згрупувати у 4 великі 

групи: малозабезпечені сім'ї, молодь, люди похилого віку та люди з 

особливими потребами [292], вони і є споживачами послуг соціального 

туризму. 

У своїх дослідженнях А. Артеменко зазначає, що поняття «соціально 

незахищені категорії громадян» включає групи населення, які через вік, 

стан здоров’я тощо не можуть забезпечити собі (своїм сім’ям) гідний 

рівень матеріального добробуту [7].  

Оскільки головною видовою ознакою категорії «соціальний туризм» 

є категорія «соціально незахищені категорії населення» важливим, з нашої 

точки зору, з’ясування її сутності. 

Так, у нормативно-правових документах поняття «соціально 

незахищені категорії/верстви населення» частіше всього використовується 

стосовно людей з інвалідністю, ветеранів війни, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, людей похилого віку та 

пенсіонерів. 

При чому, інвалідність – це багатогранний термін, який охоплює 

порушення (проблема функцій або структури тіла), обмеження діяльності 

(труднощі, з якими стикається особа під час виконання завдання чи дії) та 

обмеження участі (проблема, яку переживає людина у разі залучення до 

життєвих ситуацій); складне явище, що відображає взаємодію між 
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особливостями тіла людини та особливостями суспільства, в якому вона 

живе [7]. Отже, люди з інвалідністю є особливою соціальною категорією 

населення, яка потребує створення відповідних умов соціального буття, 

життєдіяльності. 

Щодо пенсіонерів, то відповідно до ст. 1 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонером визнано 

особу, що отримує пенсійне забезпечення у зв’язку з виходом на пенсію з 

місця роботи. До пенсіонерів також відносено і членів сім’ї, які отримують 

пенсію у разі смерті особи, що отримує пенсію, у випадках, передбачених 

цим Законом. Пенсіонер як особа, що залежить від державного пенсійного 

забезпечення, часто отримує дохід, що здебільшого не надає можливості 

адекватно існувати, жити; вони здебільшого живуть на межі бідності та 

потребують соціального захисту. 

Вік, у якому особу можна віднести до осіб похилого віку, не може 

бути універсально визначений, оскільки він відрізняється залежно від 

контексту. Організація Об’єднаних Націй погодилася з тим, що осіб, які 

досягли 65 років, можна, як правило, називати особами похилого віку [7].  

Порівняно з усіма соціально незахищеними категоріями населення 

саме діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, є найменш 

захищеними. Адже, відповідно до Декларації про права дитини Організації 

Об’єднаних Націй, дитина для повного і гармонійного розвитку своєї 

особистості потребує любові та розуміння; вона повинна вирощуватися під 

опікою і відповідальністю своїх батьків в атмосфері прихильності та 

моральної і матеріальної безпеки [71].  

Крім того, до соціально незахищених категорій населення відносять і 

малозабезпечені сім’ї – це сім’я, яка відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» з поважних або 

незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, 

ніж прожитковий мінімум для сім’ї [214].  
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Так само і малозабезпечені громадяни – це особи, які з поважних або 

незалежних від неї причин мають середньомісячний сукупний дохід 

нижчий, ніж прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору 

непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості 

(відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» [221]). 

Таким чином, здійснений аналіз чинної законодавчої бази дає змогу 

стверджувати, що до соціально незахищених категорій громадян належать 

групи населення, які через вік, стан здоров’я, соціально-економічне 

становище тощо не можуть забезпечити собі (своїм сім’ям) гідний рівень 

матеріального добробуту.  

Отже, виходячи із соціально-вікової ознаки, соціальний туризм, на 

нашу думку, може бути розподілений на:  

1) дитячо-юнацький туризм/шкільний (спрямований на сприяння 

вихованню та освіті підростаючого покоління засобами туристсько-

краєзнавчої діяльності, формуванню всебічно розвиненої особистості; має 

дуже важливу функцію - медико-біологічну, яка полягає в оздоровленні 

молоді); 

2) молодіжний (студентський) туризм – спрямований на 

задоволення туристичних (пізнавальних, дозвіллєвих, оздоровчих та ін.) 

потреб населення до 35 років з метою сприяння розвитку особистості;  

3) туризм людей похилого (пенсійного, третього) віку (або туризм 

сеньйорів).  

За домінувальною мотиваційною ознакою він диференціюється на:  

1) спортивний, що включає спортивно-рекреаційний, спортивно-

розважальний, спортивно-інтелектуальний та ін. напрями;  

2) екологічний - спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну 

діяльність, забезпечує формування нового екологічного світогляду 
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особистості, залучення до усвідомлення та розв’язання екологічних 

проблем;  

3) лікувально-оздоровчий, що передбачає лікування, оздоровлення 

людини, отримання нею медичних послуг; 

4) освітній, що передбачає туристичні поїздки, екскурсії з метою 

здобуття освіти, удосконалення певних знань, умінь і навичок, задоволення 

пізнавальних потреб та особистісної зацікавленості щодо культурних, 

релігійних, соціальних та інших явищ та забезпечує освітню мобільність; 

5) культурно-пізнавальний (мистецький – передбачає відвідування 

різноманітних культурно-мистецьких акцій (фестивалів тощо) та 

спрямований на сприяння розвитку академічного, традиційного народного 

та сучасного мистецтв, професійної та аматорської творчості, 

популяризації етнічних і культурних традицій регіонів; краєзнавчий; 

музейний). 

Виходячи зі специфіки стану здоров’я окремою категорією 

споживачів туристичних послуг є особи з інвалідністю, які відповідно до 

Конвенції про права осіб з інвалідністю [118] є особами зі стійкими 

фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, 

які при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати їхній повній та 

ефективній участі в житті суспільства нарівні з іншими.  

Відтак, можна говорити про такий вид соціального туризму як 

інклюзивний/безбар’єрний/доступний туризм або паратуризм.  

У сучасній літературі інклюзивний туризм розглядається особливим 

видом туризму, який розрахований на осіб з інвалідністю/особливостями 

психофізичного розвитку. Він передбачає наявність спеціальних 

зручностей, створених для цієї категорії населення. 

Якщо на початку 80 років 20 століття туризм для людей з 

інвалідністю називали паратуризм, потім – інклюзивний туризм, то на 

сьогодні все частіше використовується термін «безбар’єрний туризм», що 

підкреслює доступність туристичних послуг для всіх осіб незалежно від 
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постійних або тимчасових обмежень фізичних можливостей до мобільного 

пересування (які не мають медичних протипоказань до здійснення 

подорожі), й осіб, які їх супроводжують на територію, відмінну від 

постійного місця проживання, і мають всі необхідні ресурси для 

здійснення цілей подорожі [136]. 

В останні роки категорії споживачів інклюзивного туризму значно 

розширюються і до них відносять будь-яких осіб з особливими потребами 

на час подорожі - сімей із маленькими дітьми, вагітних жінок, людей з 

тимчасовими проблемами здоров'я (наприклад, з переломом руки), людей, 

які погано знають іноземну мову, туристів із великим багажем, а також 

людей різного зросту та комплекції, які також потребують особливих умов 

для комфортної подорожі [136]. 

Проте якщо розглядати інклюзивний туризм передусім як сферу 

подорожей людей з інвалідністю, головними проблемами у ній в Україні є: 

недоступні/частково доступні вебсайти туристичних організацій; 

відсутність доступного трансферу з аеропорту; відсутність адаптованих 

транспортних засобів, добре адаптованих номерів у готелях та приміщень 

для харчування; відсутність достовірної інформації про рівень конкретних 

проблем, з якими може стикнутися людина з інвалідністю; недоступні 

вулиці та тротуари; і нарешті, - відсутність підготовлених фахівців, 

здатних вирішувати проблеми [136]. 

Хоча відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю (ст. 30) 

зафіксовано право осіб з інвалідністю брати участь нарівні з іншими в 

культурному житті, для забезпечення чого особи з інвалідністю мають 

мати доступ до: творів культури в доступних форматах; телевізійних 

програм, фільмів, театру та інших культурних заходів у доступних 

форматах; таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, 

кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також до пам'ятників і 

об'єктів, що мають національну культурну значущість [118].  
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Щоб надати особам з інвалідністю можливість брати участь нарівні з 

іншими у проведенні дозвілля та відпочинку й у спортивних заходах, 

держави-учасниці вживають належних заходів: - для заохочення й 

пропаганди найповнішої участі осіб з інвалідністю у загальнопрофільних 

спортивних заходах на всіх рівнях; - для забезпечення того, щоб особи з 

інвалідністю мали доступ до спортивних, рекреаційних і туристичних 

об'єктів; - для забезпечення того, щоб діти з інвалідністю мали рівний з 

іншими дітьми доступ до участі в іграх, у проведенні дозвілля та 

відпочинку й у спортивних заходах, зокрема заходах у рамках шкільної 

системи; - для забезпечення того, щоб особи з інвалідністю мали доступ до 

послуг тих, хто займається організацією дозвілля, туризму, відпочинку та 

спортивних заходів [118]. 

Згідно вимог доступний для осіб з інвалідністю туризм повинен 

включати: 1) безбар'єрні напрямки: безбар'єрність інфраструктури та 

споруд; 2) транспорт: повітряний, сухопутній і на морі, що підходить для 

всіх користувачів; 3) високу якість послуг: досягається завдяки спеціально 

навченому персоналу; 4) розваги, виставки, атракціони, які дають змогу 

усім брати участь у подіях; 5) маркетинг, системи бронювання, веб-сайти і 

послуги: інформація має бути доступною для всіх. 

Як зазначає С. Александрова, саме інклюзивний туризм стає 

важливим засобом соціалізації особистості, оскільки він може забезпечити:  

 - рухову активність, що сприяє збереженню та поліпшенню 

психосоматичного та фізичного здоров’я;  

 - переключення мислення на оздоровче;  

 - створення повноцінного середовища спілкування;  

 - інтеграцію у суспільство;  

 - формування впевненої особистості з активною життєвою позицією;  

 - рекреаційну складову, адже туризм сприяє відновленню фізичних 

та психічних ресурсів людини, дає змогу відволіктися від звичайних занять 
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та способу життя, дізнатися більше про оточуючий світ, рідну та інші 

культури;  

 - всебічний розвиток особистості, розширення світогляду тощо [3]. 

Ефективність інклюзивного туризму, його якість, на думку науковців 

та практиків, визначається у першу чергу: 

1) врахуванням індивідуальних інтересів туристів з інвалідністю; 

2) безбар’єрністю простору; 

3) різноманітністю туристичних послуг; 

4) вибором туристичних районів зі сприятливими кліматичними  та 

природними умовами; 

5) транспортною доступністю; 

6) підготовленістю фахівців з туризму. 

У цілому, слід зазначити, що основні завдання соціального туризму 

обумовлені його специфічними функціями.  

Насамперед, - це соціальні та культурні функції.  

Соціальні функції реалізовуються у рекреаційних заходах, які 

спрямовані на збереження та укріплення здоров'я, відновлення життєвого 

тонусу та життєвих сил, що сприяє гармонійному розвитку людини та його 

творчому самовираженню. Змістом соціальної функції є адаптація та 

інтеграція людини у соціальне життя суспільства.  

Культурні функції сприяють підвищенню загального рівня культури 

населення у результаті просвітництва, виховання, соціального обміну 

ініціативами, суспільним та науково-технічним досвідом. 

В свою чергу, В. Сенін зазначає, що соціальний туризм 

характеризується такими факторами: 

- активним залученням соціальних організацій різного походження 

(пенсійні фонди, профспілки тощо); 

- різноманіттям фінансової підтримки (субсидії, пільги тощо); 

- використанням досягнень у соціальній сфері, які підвищують 

рівень життя [235]. 
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Стосовно розвитку саме соціального туризму можна сказати 

наступне. Соціальний туризм використовується як засіб для набуття 

популярності певної сфери, і в той же час - як доступ до раніше 

виключених форм дозвілля масового споживання, що заклало основи 

розвитку туристичної галузі [11]. 

Особлива увага до сутності соціального туризму приділяється зі 

сторони міжнародної спільноти. 

У Манільській декларації по світовому туризму 1980 року 

вказується, що «соціальний туризм – це мета, до якої суспільство повинне 

прагнути в інтересах менш забезпечених громадян з використанням 

їхнього права на відпочинок» [161]. 

За даними Міжнародної організації соціального туризму (ISTO), 

соціальний туризм можна визначити як «зв’язки та явища, пов’язані з 

участю людей у країнах призначення, а також відпочиваючих, соціально 

незахищених верств суспільства або тих, хто не може брати участь у 

туризмі, відпустки та їх переваги з будь-якої причини» [171]. 

Отже, спираючись на нормативні документи та на результати 

наукових досліджень, під соціальним туризмом будемо розуміти 

особливий вид туристичної діяльності, що спрямована на задоволення 

рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-оздоровчих та ін. 

потреб різних соціальних категорій населення (соціально незахищених 

верств населення, що, у тому числі фінансуються з коштів, виділених на 

соціальні потреби з боку держави, недержавних фондів, спонсорів, 

туристичних підприємств та фізичних осіб). 

Упродовж останніх років розвитком соціального туризму в Україні 

опікуються чимало структур, об'єднань, підприємств і організацій різних 

форм власності та відомчого підпорядкування. Однак найповніше і 

найефективніше соціальний туризм знаходить свій прояв у межах 

профспілкової системи, більшість підприємств і організацій якої входять 

до приватного акціонерного товариства з туризму та екскурсій 
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«Укрпрофтур», яке було створене в 1991 році рішенням Федерації 

профспілок України та Фонду соціального страхування України. До його 

статутного фонду були передані всі туристичні господарства, підприємства 

та організації, які підпорядковувались Українській республіканській раді 

по туризму та екскурсіях і належали профспілкам України на правах 

власності. На сьогодні ПрАТ «Укрпрофтур» є найбільшим в Україні 

туристичним об'єднанням [261]. 

Зазначимо, що на регіональному рівні дана проблема є актуальною.  

Як зазначено в Стратегії регіонального розвитку Запорізької області 

на період до 2027 р.: «Створення умов для включення людей з 

інвалідністю в активне життя, доступ осіб з інвалідністю до об’єктів 

громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної 

інфраструктури, інформації та зв’язку, а також з урахуванням 

індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, 

культури, фізичної культури і спорту, є також завданням національних 

стратегій» [249].  

Для вирішення питань соціального туризму в Україні створено 

Асоціацію «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму», 

засновниками якої є: Комунальний заклад «Черкаський обласний центр 

медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», Національний 

історико-культурний заповідник «Чигирин», Шевченківський 

Національний заповідник м. Канів, Національний дендрологічний парк 

«Софіївка», Громадська спілка «Всеукраїнське науково-практичне 

об’єднання Інклюзивного туризму інвалідів і чорнобильців України», 

Благодійний фонд «Підтримки програм соціального захисту осіб 

постраждалих від аварії на ЧАЕС та інвалідів», Уманський державний 

педагогічний університет ім. Павла Тичини [277]. 

Не зважаючи на зазначене вище, І. Гаврилишин вважає, що в 

національній практиці соціальний туризм розвинений на недостатньому 

рівні, адже пільгові путівки, які фінансуються державою, у мізерній 
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кількості видаються лише ветеранам. Окрім того, наявні деякі пільги для 

студентів та школярів, а також працюють системи обміну відпочиваючих 

із зарубіжних країн. Певною мірою соціальний туризм на сьогодні 

реалізується через систему спеціальних знижок, що надають комерційні 

туроператори певним групам населення [46]. 

Соціальному туризму не приділяється відповідна увага, що є 

негативним соціальним фактором. Близько 70 відсотків населення країни є 

потенційними клієнтами соціальних форм туризму. Але, як правило, 

реалізують свій відпочинок тільки яким-небудь самодіяльним способом, 

навіть не замислюючись про послуги туристських фірм. 

Як зазначає О. Колотуха, на сучасному етапі концепція соціального 

туризму базується на трьох основних принципах: забезпечення 

відпочинком і оздоровленням кожного члена суспільства шляхом 

залучення в середовище туризму людей з низьким рівнем доходів; 

субсидіювання туристських поїздок незаможних громадян; участь 

державних і суспільних структур у розвитку туризму. Дана концепція 

реалізована на практиці у багатьох високорозвинених країнах світу, а саме 

в Швейцарії, Німеччині, Франції з використанням так званих відпускних 

чеків. У нашій же державі до розуміння необхідності розвитку соціального 

туризму ще тільки підходять. І завдання науковців активно піднімати це 

питання і довести його до найвищого законодавчого рівня [117]. 

В свою чергу, В. Сенін вважає, що забезпечення доступності 

туристського відпочинку для всіх, включаючи багатодітні родини, 

молодих і літніх осіб, вимагає розробки і здійснення ряду конкретних 

заходів, до числа яких відносяться визначення соціальної туристської 

політики держави, прийняття власних законодавчих і нормативних актів, 

створення соціальної інфраструктури, забезпечення систем і механізмів 

підтримки малозабезпечених верств населення, підготовка працівників 

системи соціального туризму, включаючи його організаторів, 
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інформаційна робота та багато іншого. Сотні мільйонів людей у світі 

подорожують завдяки соціальному туризму.  

Належність туристичних підприємств до організації соціального 

туризму повинна підтверджуватися умовами, викладеними нижче: 

- запропоновані види діяльності націлені на спільне вирішення 

соціальних, просвітницьких і культурних завдань, що сприяють повазі і 

розвитку людини; 

- чітко визначається цільова клієнтура, при цьому відсутня будь-яка 

дискримінація за расовими, культурним, релігійним, політичним, 

філософським або соціальними ознаками; 

- невід'ємним елементом пропонованого турпродукту є додана 

вартість неекономічного характеру; 

- чітко вказуються прагнення забезпечити гармонійну інтеграцію 

соціального туризму в місцеве середовище; 

- вид діяльності і ціна турпродукту соціального туризму 

зазначаються в конкретних документах. Ціни відповідають заявленим 

соціальним цілям. Прибуток повністю або частково реінвестується у 

поліпшення якості туристських послуг, пропонованих громадськості; 

- управління кадрами відповідає вимогам соціального законодавства 

і націлена на забезпечення задоволеності роботою і постійне підвищення 

кваліфікації кадрів [235]. 

Держава, підприємства, фірми, профспілкові установи та інші 

громадські організації мають у своєму розпорядженні великий арсенал 

методів, знарядь допомоги соціальному туризму, компенсації, оплати 

відповідних витрат. У їхньому числі – дотації і відшкодування 

туристичним фірмам, безкоштовні й пільгові путівки, спеціальна система 

пільг і знижок для школярів і студентів, тарифи на транспорт, пільгове 

кредитування, податкові пільги та ін. 

Впровадження ринкових відносин, як правило, супроводжується 

намаганням зменшити витрати на соціальні програми, в тому числі на 
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соціальний туризм. Те, що раніше вважалося обов'язковою функцією 

держави – оздоровлення великої частини громадян, зараз стає предметом 

ліцензування приватних осіб. Таке становище вимагає негайного 

суспільного корегування. 

Соціальний туризм як загальнодоступний, користується фінансовою 

підтримкою держави, але також і виконує заохочувальну функцію, тобто 

стимулює суспільно-корисну активність населення. 

Отже, здійснений аналіз нормативно-правової бази та наукових 

праць, що присвячені проблемі соціального туризму, дає змогу 

стверджувати таке. 

По-перше, - одним з особливих сучасних видів туризму за його 

зовнішніми та внутрішніми ознаками, що визначає сучасний рівень 

розвитку суспільства та держави, є соціальний туризм. Він, з одного боку, 

є джерелом задоволення рекреаційних, культурних, оздоровчих та ін. 

потреб різних категорій населення, а з іншого, - стимулом соціально-

економічного розвитку регіону, ресурсом інтеграції суспільства.  

По-друге, - існують декілька підходів до розуміння сутності 

соціального туризму: 1) соціальний туризм як особливий вид туризму за 

джерелом свого фінансування – на відміну від комерційного туризму 

фінансується завдяки державним, профспілковим коштам або коштам 

роботодавців, фізичних осіб тощо; 2) соціальний туризм як особливий вид 

туризму за статусом його споживачів - соціально незахищених категорій 

населення, метою якого є забезпечення їх права на відпочинок. 

По-третє, - соціальний туризм нами розуміється в інтегративному 

контексті – як особливий вид туристичної діяльності, що спрямована на 

задоволення рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-

оздоровчих та ін. потреб соціально незахищених верств населення, що, у 

тому числі фінансуються з коштів, виділених на соціальні потреби з боку 

держави, недержавних фондів, спонсорів, туристичних підприємств та 

фізичних осіб. 
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По-четверте, - як окремий вид туристичної діяльності соціальний 

туризм розподіляється на: 1) за соціально-віковими ознаками його 

суб’єктів – дитячо-юнацький; молодіжний; туризм людей похилого 

(третього) віку; 2) за мотиваційною ознакою: власне рекреаційний, 

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

пізнавальний та ін.; 3) за станом здоров’я його суб’єктів: 

інклюзивний/доступний або паратуризм. 

По-п’яте, - до соціально незахищених верств населення належать 

групи громадян, які через вік, стан здоров’я, соціально-економічне 

становище тощо не можуть забезпечити собі (своїм сім’ям) гідний рівень 

матеріального добробуту. Саме ці категорії і є, на нашу думку, 

споживачами послуг соціального туризму, а саме:  

 - особи з інвалідністю; 

 - пенсіонери та особи «третього» (похилого) віку; 

 - малозабезпечені громадяни/сім’ї. 

Зазначені категорії соціально незахищених верств населення мають 

специфічні потреби щодо отримання туристичних послуг. Саме ці 

специфічні потреби і визначають якість надання туристичних послуг та, в 

свою чергу, вимоги до фахівців з туризму.  

Так, для малозабезпечених осіб головним чинником у виборі тих чи 

інших туристичних послуг є їх цінова політика. Для цієї категорії туристів 

найважливішим є доступність, тобто невисока вартість тих послуг, які 

вони бажають отримати.  

Стосовно пенсіонерів та людей похилого віку можна зазначити, що 

для них також є важливим цінова доступність туристичних послуг, до того 

ж вони потребують особливого підходу в спілкуванні, що спричинено 

віковою специфікою. Проведений компанією АВАС Reisemonitor 

моніторинг в секторі туризму та відпочинку показав що до 2020 року 

кожному другому відпочиваючому буде понад 55 років; причому, серед 

пенсіонерів зростає число охочих здійснити гірський перехід в Гімалаях, їх 
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більше, ніж тих що мріють розслабитися на середземноморських курортах. 

Крім того, найбільш активними туристами серед людей похилого віку є 

люди саме від 65 до 74 років [107]. 

Особливостями туризму цієї категорії населення (або туризму 

третього віку) є такі властивості:  

1) практично необмежена кількість вільного часу;  

2) жіночий характер: щорічно у світі збільшується активна частка 

жінок літнього віку в туристичних подорожах;  

3) сезонність: туристи третього віку активно користуються 

сезонними знижками;  

4) груповий характер: як правило подорожують у складі груп. 

Для отримання туристичних послуг людям з інвалідністю необхідно 

враховувати декілька факторів: особливості стану здоров'я, фізичні та 

психологічні особливості, матеріальну забезпеченість. Туризм для цієї 

категорії населення є потужним засобом активної реабілітації, який 

структурно включає в себе медичні, психологічні, педагогічні, фізичні, 

професійні, трудові, фізкультурно-спортивні та соціально-побутові заходи. 

Залежно від фізичного стану осіб з інвалідністю - споживачів 

туристського продукту поділяють на дві групи:  

1) туристи з обмеженими можливостями пересування (в тому числі 

інваліди-візочники);  

2) туристи з обмеженими можливостями сприйняття навколишнього 

світу (погано бачать, незрячі, глухі). Відповідно, зазначені особливості 

мають бути пріоритетами у вирішенні питань безбар’єрності туристичного 

простору. 

Здійснений аналіз наукових джерел, що присвячені дослідженню: 

особливостей розвитку і соціалізації різних категорій незахищених верств 

населення, у тому числі - людей похилого віку, осіб з інвалідністю, а також 

специфіці надання соціальних (А. Трубілін та ін.) та туристичних послуг 
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(Г. Лихоносова та ін.), дає змогу визначити особливі потреби споживачів 

послуг соціального туризму, що подані у табл. 1.1. 

Відтак, кожна з категорій соціально незахищених верств населення 

має свої характерні потреби, які слід враховувати фахівцям сфери 

соціального туризму під час надання туристичних послуг. 

 

 

Таблиця 1.1 

Особливі потреби споживачів послуг соціального туризму 
№ 

п/п 
Категорія Особливі потреби у туристичній сфері 

1 малозабезпечені 

особи 

 - цінова доступність - невисока ціна на туристичні послуги 

(мінімальні послуги у готелях, розміщення по 4-6 осіб, 

накопичувальні знижки, використання доступного 

громадського транспорту); 

- особливі умови розміщення, харчування (можливі двоярусні 

ліжка, спільний санвузол, умови для самостійного 

приготування їжі та ін.); 

 - максимальна кількість заходів, спрямованих на підвищення 

якості життя; 

 - можливість отримати супутні послуги (медичні, 

юридичні, соціальні, освітні та ін.); 

- коректне та професійне ставлення персоналу 

2 пенсіонери та 

особи похилого 

віку 

 - особливі умови розміщення, харчування: спеціальне 

обладнання для пересування, прогулянок (у т.ч. пішохідні 

зони), проживання (одноярусні ліжка, механічні прилади та 

ін.), харчування (меню, приміщення для харчування як місце 

зустрічей та спілкування й ін.); 

 - територіальна доступність усіх послуг; 

 - максимальна комунікативна наповненість відпочинку 

(встановлення нових контактів, інтенсивність контактів з 

членами групи та місцевим населенням); 

 - максимальна ефективність використання часу 

(максимальна насиченість відпочинку різними заходами); 

 - максимальна інформаційна насиченість (велика кількість 

культурно-пізнавальних заходів, тематичні екскурсії та ін.); 

 - можливість отримати супутні послуги (медичні, 

оздоровчі, юридичні, соціальні, освітні та ін.); 

 - коректне та професійне ставлення персоналу 

3 особи з 

інвалідністю 

 - безбар’єрний простір, особливі умови розміщення, 

харчування згідно з особливостями стану здоров’я: 

спеціальне обладнання для пересування, прогулянок (у т.ч. 

пандуси, пішохідні зони), проживання (спеціальне 

маркування, одноярусні ліжка, механічні прилади, кнопки 

виклику, та ін.), харчування; 

 - територіальна доступність усіх послуг та об’єктів 

туристичного інтересу; 
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 - максимальне різноманіття туристичних послуг; 

 - наявність особливих послуг (кінні прогулянки, плавання з 

дельфінами та ін.) 

- адекватна стану здоров’я інформаційна насиченість та 

комунікативна спрямованість відпочинку; 

 - можливість отримати супутні послуги (медичні, 

оздоровчі, юридичні, соціальні, освітні та ін.); 

- коректне та професійне ставлення персоналу 

 

Розгляд проблематики соціального туризму є актуальним, адже ця 

тема зачіпає не лише Україну, але і всю міжнародну спільноту. Соціальний 

туризм загалом як у світі, так і в Україні має певні вади, а саме: середня, 

навіть низька якість обслуговування; недостатній рівень освіти персоналу; 

недостатньої розвинена туристична інфраструктура.  

Отже, можемо зазначити, що головним чинником забезпечення 

якості соціального туризму в Україні є спеціальна підготовка фахівців з 

туризму, здатних врахувати потреби різних соціальних категорій 

населення та ефективно здійснювати туристичну діяльність відповідно до 

них. 

Для вирішення завдань дисертаційного дослідження вважаємо за 

доцільне докладніше зупинитись на визначенні поняття «фахівець», 

синонімом якого, згідно із результатами багатьох досліджень, є поняття 

«спеціаліст». 

Керуючись Великим українсько-російським словником, можна 

сказати, що спеціаліст – це людина, яка вміє що-небудь добре робити і яка 

володіє великим досвідом в чому-небудь [35]. 

В Малій гірничій енциклопедії фахівець, спеціаліст визначається як 

людина, що володіє спеціальними знаннями й навичками в будь-якій 

галузі, що має спеціальність; людина, що добре знає будь-що, майстер 

своєї справи [158]. 

На думку Т. Єфремової, спеціаліст – це той, хто професійно володіє 

будь-якою спеціальністю, володіючи спеціальними знаннями в будь-якій 

галузі науки, техніки, мистецтва; той, хто особливо досвідчений, 

майстерний в будь-чому; майстер своєї справи [85]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Значення слова «спеціаліст» за С. Ожеговим, це робітник у галузі 

будь-якої визначеної спеціальності [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

«Спеціаліст» у словнику Д. Ушакова має таке значення: представник 

тієї чи іншої спеціальності (наукової, художньої, технічної та ін.); людина, 

яка професійно займається тим або іншим спеціальним різновидом праці 

[262]. 

Спираючись на вищевикладені твердження, в межах нашого 

дослідження під поняттям «фахівець із соціального туризму» будемо 

розуміти особу, що здійснює професійну діяльність у туристичній сфері, 

має для цього необхідну освіту і володіє знаннями та вміннями для 

висококваліфікованого надання туристичних послуг соціально 

незахищеним верствам населення. 

Слід зазначити, що до фахівця із соціального туризму висуваються 

певні вимоги, а саме: 

- виявляти зацікавленість до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму та розуміти її специфіку; 

- знати сутність і особливості соціального туризму; 

- знати категорії населення, які є споживачами послуг соціального 

туризму та особливості комунікації з ними; 

- вміти знаходити, опрацьовувати та використовувати інформацію 

для організації діяльності у сфері соціального туризму; 

- вміти створювати туристичний продукт для споживачів послуг 

соціального туризму; 

- вміти уникати та запобігати проблем ситуаціям в професійній 

діяльності; 

- вміти проявляти терпимість і людяність. 

На нашу думку, запропоновані вимоги є підґрунтям для подальшого 

визначення компонентів готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму. 
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Враховуючи вищезазначене, варто підкреслити, що важливу роль у 

забезпеченні ефективності та постійного розвитку соціального туризму 

відіграє саме рівень підготовки фахівців, професійна діяльність яких 

спрямована на організацію цього процесу. 

Як зазначає А. Віндюк, підготовка фахівців з туризму диктується 

соціальними потребами держави і вирішує важливу державну задачу – 

системну підготовку кваліфікованих фахівців для індустрії гостинності 

[40]. 

В свою чергу Н. Степанець стверджує, що професійна готовність 

студентів до туристичної діяльності передбачає його професійну 

кваліфікацію та певну сукупність особистісних якостей і властивостей 

[248]. 

В своїх дослідженнях Р. Макінтош стверджує, що якість й 

ефективність туристської освіти потрібна для того, аби гарантувати якість 

та ефективність в індустрії туризму [294]. Погоджуючись з цим, можемо 

сказати, що сучасний ринок праці й активний розвиток туристичної галузі 

вимагають високого рівня професійної підготовки сучасного фахівця з 

туризму, до основних критерій якого відносяться теоретичні, практичні та 

комунікативні вміння та навички організації туристичної діяльності. 

Доцільним для нашого дослідження є твердження О. Гайової та 

С. Фокіна, що професійна туристська освіта пов'язана партнерськими 

відносинами з основною вищою освітою, загальноосвітньою і 

професійною підготовкою, інституціональними системами екології і 

охорони навколишнього середовища, соціальною зайнятістю, економічним 

розвитком і суспільним захистом, а також із засобами масової інформації 

[271].  

Беручи до уваги думки науковців можемо сказати, що для 

формування висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців 

сфери туризму особливо необхідним є їх професійна підготовка. 
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Згідно з Законом України «Про вищу освіту», професійна підготовка 

– це здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю [213]. 

У Законі України «Про туризм» щодо професійної підготовки 

фахівців у галузі туризму визначено, що:  

– професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації 

кадрів у галузі туризму здійснюються державними, комунальними та 

приватними навчальними закладами в порядку, визначеному 

законодавством;  

– підготовка окремих категорій фахівців туристичного супроводу 

(гідів-перекладачів, екскурсоводів, спортивних інструкторів, провідників 

тощо), які не потребують здобуття громадянами професійно-технічної або 

вищої освіти із здобуттям кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, може здійснюватися у встановленому порядку юридичними чи 

фізичними особами;  

– центральний орган виконавчої влади в галузі туризму бере участь у 

підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у галузі 

туризму, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні 

кваліфікації, затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, 

кваліфікаційні вимоги до них та порядок видачі дозволів на право 

здійснення туристичного супроводу [225].  

Як зауважує О. Пометун, професійна підготовка фахівців 

туристичної сфери здійснюється на основі компетентісного підходу, який 

визначається як спрямованість освітнього процесу на формування й 

розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей 

особистості, результатом якого є сформованість загальної компетентності 

людини як сукупності ключових компетентностей, інтегрованої 

характеристики особистості. Отже, сучасна парадигма вищої професійної 

освіти вимагає перегляду напрямів підготовки фахівців, зокрема – 

туристичної сфери на засадах компетентнісного підходу, з урахуванням 
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вимог практики туризму та визначення потреби у фахівцях певних 

напрямів, їх базових та предметних компетентностей [207]. 

Відтак, в рамках нашого дослідження вважаємо за необхідне 

зупинитись на тлумаченні терміну «професійна підготовка» більш 

докладно. 

Згідно з Великим тлумачним словником сучасної української мови, 

професійна підготовка – це запас знань, навичок, досвід, набутий у процесі 

навчання та практичної діяльності [34]. 

Відповідно до нормативних документів, вона є процесом здобуття 

особою кваліфікації за відповідним напрямом або спеціальністю. 

Загальні питання дослідження сутності професійної підготовки 

майбутніх фахівців вивчались у працях багатьох зарубіжних та 

українських учених, таких як О. Гура [66], В. Кремень [126], Н. Ничкало 

[226], В. Сластьонін [241] та ін. 

У більшості наукових праць професійна підготовка визначається 

авторами у двох позиціях: 

 - як певний процес – цілеспрямований, спеціально організований, 

визначений у часі, детермінований сферою майбутньої професійної 

діяльності; 

 - як результат процесу – сукупність (система) спеціальних знань, 

умінь і навичок, якостей особистості, трудового досвіду і норм поведінки, 

що забезпечують можливість успішної праці за обраною професією. 

Так, Г. Лещенко трактує професійну підготовку як цілеспрямований 

процес опанування знань та вмінь, набуття необхідних навичок, виховання 

особистісних якостей, розвиток інтелектуальних та фізичних здібностей 

майбутніми фахівцями для їх застосування у конкретній професійній 

діяльності [134]. 

Як вважає С. Вишнякова, професійна підготовка – це процес 

оволодіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками, які 

дозволяють виконувати роботу в певній області діяльності [38], а на думку 
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О. Безпалько, професійна підготовка – це здобуття кваліфікації за 

відповідним напрямом підготовки або спеціальністю [22]. 

За визначенням В. Нестеренко, професійна підготовка 

характеризується як динамічний навчальний процес, кінцевою метою 

якого є формування у майбутнього спеціаліста професійних знань, умінь і 

навичок, що забезпечують його психологічну готовність до виконання 

певної професійної діяльності та компетентність у її виконанні [179]. 

На думку Н. Бондар та М. Прадівляного, професійну підготовку слід 

розуміти як процес особистісного розвитку та оволодіння досвідом 

майбутньої предметної діяльності, що дозволяє визначити компетентного 

фахівця, який спрямований у майбутнє, зорієнтований на самоосвіту і 

самовдосконалення. Тому професійна компетентність передбачає 

готовність і здатність фахівця приймати ефективні рішення при здійсненні 

професійної діяльності [211]. 

Так, В. Іполітова вважає, що в сучасній педагогічній науці поняття 

«професійна підготовка» пов’язане з професійним навчанням й відображає 

процес оволодіння студентами знаннями, уміннями і навичками, 

необхідними для самостійної професійної діяльності: система 

професійного навчання, що має за мету прискорене придбання студентами 

навичок, необхідних для виконання певної роботи, групи робіт; процес 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, що надають можливість 

виконувати роботу в певній галузі діяльності [94]. 

Погоджуючись з цим, Л. Безкоровайна стверджує, що підготовка 

майбутніх фахівців до професійної діяльності не вдовольняється лише 

оволодінням студентами процесуальною часткою професійної діяльності, 

вбачається необхідною також цілеспрямована діяльність з формування і 

розвитку професійно- й особистісно-значущих якостей, що забезпечують 

ефективність обраної професійної діяльності [17]. Також, науковиця 

зазначає, що головною метою змісту професійної підготовки майбутніх 
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фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах полягає у 

формуванні їх готовності до майбутньої професійної діяльності [20]. 

У наукових роботах В. Кременя зазначається, що сучасні дослідники 

вносять доповнення у визначення сутності поняття «професійна 

підготовка» і включають в нього показники не тільки когнітивного 

характеру, а й ті, які мають соціальну значущість. Цей підхід ґрунтується 

на виконанні вищою школою своєї соціальної функції. Завданням вищої 

школи як соціального інституту визначається сприяння професійній 

самореалізації індивіда, навчання його професійно спрямованій взаємодії з 

навколишнім природним і соціальним середовищем [126]. 

У дослідженнях Н. Маковецької зазначається, що професійна 

підготовка студентів являє собою одну зі складових частин усебічного 

розвитку особистості у вищий школі [157]. 

В свою чергу, А. Конох стверджує, що професійна підготовка 

майбутніх фахівців розглядається як цілісна система, яка будується на 

основі органічної єдності загального, oсoбливoгo й індивідуального [121]. 

У процесі аналізу наукових досліджень Л. Сакун [232], можемо 

виокремити три найважливіші аспекти підготовки фахівців для будь-якої 

сфери туризму, а саме: 

1. Фундаментальне навчання (знання), яке відповідає за отримання 

знань згідно навчальному плану спеціальності; 

2. Технічне навчання (знання як робити), яке відточує майстерність і 

розробляє навички, необхідні для даної спеціальності; 

3. Особисті здібності (знати як бути і як себе поводити), що 

відображають особисті якості фахівця. 

Професійна підготовка майбутнього фахівця є педагогічним 

процесом університетської освіти, результат якого - сформована 

професійна готовність, що проявляється у формах активності фахівця та 

визначає його здатності ставити передсобою професійні цілі, обирати 

способи їх досягнення, здійснювати самоконтроль завиконанням власних 
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дій і прогнозувати шляхи підвищення продуктивності роботи у 

професійному напряму [284]. 

Крім того, як зазначається авторами, професійна підготовка є 

системою організаційних та педагогічних заходів, які забезпечують 

формування в особистості професійної спрямованості, системи знань, 

навичок, умінь і професійної готовності, що своєю чергою визначається як 

суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною і підготовленою 

до виконання певної професійної діяльності та прагне її виконати; вона є 

складною психолого-педагогічною системою із специфічним змістом, 

наявністю структурних елементів, формами відношень, особливостями 

освітнього процесу, специфічного для фаху знаннями, вміннями та 

навичками. 

Враховуючи вищенаведені визначення, підготовку майбутніх 

фахівців з туризму розуміємо цілісним, спеціально організованим 

процесом, системою організаційно-педагогічних заходів, метою та 

кінцевим результатом якого є формування їх готовності до виконання 

майбутньої професійної діяльності. 

У контексті вищевикладеного зазначимо, що до функцій фахівця з 

туризму, згідно зі Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 242 

«Туризм» [216], належать: проектувальна; організаційна; управлінська; 

виробнича. 

Спираючись на функції фахівця з туризму та беручи до уваги основні 

функції соціального туризму, можемо означити функції фахівця сфери 

соціального туризму. До них на нашу думку можна віднести:  

- проектування туристичного продукту з урахуванням 

особливостей індивіда; 

- організація туристичної діяльності з метою адаптації індивіда; 

- управління якістю туристичних послуг для соціально 

незахищених верств населення; 
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- формування науково-технічної бази для соціально незахищених 

верств населення. 

Слід зазначити, що фахівець з туризму по завершенню здобуття 

освіти здатний виконувати роботу та займати посади, зазначені 

національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 у розділі 3 «Фахівці» підкласу 3414, а саме: Екскурсовод, 

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), 

Організатор подорожей (екскурсій), Організатор туристичної і готельної 

діяльності, Фахівець з готельного обслуговування, Фахівець з розвитку 

сільського туризму, Фахівець з туристичного обслуговування, Фахівець із 

конференц-сервісу, Фахівець із організації дозвілля, Фахівець із 

спеціалізованого обслуговування, Фахівець із туристичної безпеки [177]. 

Коло професійних робіт охоплює суб'єкти підприємницької 

діяльності, що надають туристичні послуги (туроператори, турагенти, 

фахівці туристичного супроводу, а також громадські організації 

туристичної направленості). 

Відтак, підготовка фахівця з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму в закладах вищої освіти є актуальним питанням 

для педагогічної теорії та практики. 

Отже, на основі теоретичного аналізу нормативно-правових 

документів з проблеми дослідження (Закон України «Про вищу освіту» 

[213], Закон України «Про туризм» [225], Національний класифікатор 

України: «Класифікатор професій» [177], Конституція України [122], 

Стандарт вищої освіти України [216], Стратегія регіонального розвитку 

Запорізької області на період до 2027 р [249] та ін.) з’ясовано, що 

соціальний туризм є актуальною проблемою сучасного суспільства.  

Спираючись на наукові праці (І. Гаврилишин [46], М. Гіньяк і 

К. Котт [292], Г. Гарбар [51], В. Кифяк [104], Л. Кнодель [109], 

В. Федорченко і Т. Дьорова [267] та ін.), в роботі соціальний туризм 

розглядається як один із видів туризму, спрямований на забезпечення 
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соціально незахищених верств населення належними та доступними 

туристичними послугами.  

Зважаючи на розвиток соціального туризму та на високий науковий 

інтерес до професійної підготовки фахівців з туризму (Л. Безкоровайна 

[17], А. Віндюк [41], Н. Іпполітова [94], А. Конох [121], Н. Маковецька 

[156] та ін.), можемо стверджувати, що підготовка майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму є вкрай 

актуальною. 

 

1.2. Структура та зміст готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

 

На сьогодні сфери розвитку українського суспільства співпадають зі 

світовими тенденціями, які спрямовані на інтеграцію зі світовими 

ринками. Тому, суспільству потрібні висококваліфіковані фахівці, які 

володіють знаннями в своїй професійній сфері і можуть застосовувати їх у 

різних життєвих ситуаціях. Після закінчення навчального закладу фахівці 

повинні вміти адаптовуватись в різних професійних середовищах. 

Традиційний підхід до освіти не задовольняє запити з боку динамічно 

розвиваючого сучасного суспільства. Тому що, традиційний підхід до 

освіти спрямований на засвоєння якомога більшого об'єму теоретичних 

знань, але недостатньої кількості практичних вмінь щодо організації 

туристичної галузі в досліджуваному напрямі. 

Новітні тенденції розвитку туризму заохочують ринок праці до 

збільшення кількості кваліфікованих фахівців з туризму. Однією з 

головних умов ефективності їх праці є готовність до професійної взаємодії 

зі споживачами туристичних послуг. 

Теоретичні основи визначення сутності готовності особистості 

досліджували такі науковці як: В. Гладких і М. Ємець [53], К. Дурай-

Новаковська [79], А. Книш [108], З. Курлянд [193], А. Линенко [135] та ін.  
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Вчені дають різноманітні визначення поняттю «готовність».  

Так, на думку А. Линенко, готовність розуміється як цілісне 

утворення, яке характеризує емоційно-когнітивну і вольову 

мобілізаційність суб'єкта в момент його включення в діяльність певного 

спрямування [135]. 

На думку В. Гладких та М. Ємець, готовність формується під 

впливом установки, яка в свою чергу, створює своєрідне «налаштування» 

суб'єкту на майбутню діяльність [53]. 

Як зазначає З. Курлянд, готовність – це цілісна інтегрована якість 

особистості, що характеризує її емоційно-когнітивну та вольову вибіркову 

прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність певної 

спрямованості, вона виникає внаслідок досвіду людини, який ґрунтується 

на формуванні позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів 

і потреб у ній, об’єктивації її предмету і способів взаємодії з ним [193]. 

Готовність, на думку М. Дьяченка та Л. Кандибовича, - це 

пристосування можливостей особистості для успішних дій в даний 

момент, внутрішнє налаштування особистості на певну поведінку при 

виконанні задач, установка на активні та цілеспрямовані дії. Таку 

готовність вчені називають тимчасовою. Довготривала готовність 

розглядається ними як система професійно важливих якостей особистості: 

її досвід, знання, вміння, які необхідні для успішної роботи [80]. 

К. Дурай-Новаковська під готовністю розуміє систему інтегративних 

якостей, властивостей, знань, навичок особистості. На її думку професійна 

готовність представляє собою усвідомлення високої ролі соціальної 

відповідальності, прагнення активно виконувати професійне завдання, 

установку на реалізацію знань, вмінь та якостей особистості [79]. 

У працях С. Рубінштейна готовність до діяльності визначається як 

комплекс здібностей, які включають до структури різні властивості та 

якості особистості, причому здібність виступає як загальна категорія по 

відношенню до цих властивостей та якостей. У своїх працях Д. Узнадзе 
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підкреслює, що готовність – це суттєва ознака установки, яка виявляється 

у всіх випадках поведінкової активності суб'єкту [260]. 

Згідно з Великим психологічним словником, конкретний стан 

готовності до дії визначається поєднанням факторів, які характеризують 

різні рівні, сторони готовності: фізичну підготовленість, необхідну 

нейродинамічну забезпеченість дії, психологічні умови готовності. В 

залежності від умов виконання дії провідною може стати одна із цих 

сторін готовності до дії. В свою чергу, готовність до дії – це стан 

мобілізації всіх психофізіологічних систем людини, які забезпечують 

ефективне виконання певних дій [169]. 

Отже, готовність особистості є складним, інтегративним явищем, що 

складається з комплексу її здібностей, властивостей, знань і навичок та 

забезпечує ефективне виконання діяльності. 

Якщо мова йде про професійну діяльність, то готовність особистості 

набуває ознаку професійної. 

Професійна готовність або готовність до професійної діяльності 

визначається науковцями як: 

 - вибіркова та прогнозована активність особистості на етапі її 

підготовки до певної діяльності (М. Дьяченко, Л. Кандибович); 

 - інтегральне утворення, що включає професійно значимі якості 

особистості, стійкі мотиви до майбутньої діяльності, сукупність 

професійно-орієнтованих знань, умінь і навичок, особистих якостей, а 

також досвід роботи, отриманий під час проходження практик (А. Віндюк); 

 - особистісна якість, яка проявляється в позитивній самооцінці себе 

як суб’єкта майбутньої професійної діяльності та прагненні займатися нею 

після закінчення вишу; вирішальна умова швидкої адаптації випускника до 

умов праці, подальшого його професійного вдосконалення і підвищення 

кваліфікації (Л. Подоляк, В. Юрченко); 
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 - системний, інтегративний феноменом, який формується у 

майбутнього фахівця упродовж професійного навчання у закладі вищої 

освіти (В. Сластьонін). 

Готовність особистості до діяльності, у тому числі професійної, 

формується під впливом певних факторів. 

Формування готовності особистості до діяльності в цілому та 

професійної зокрема у сучасній науці розуміється виходячи із змісту 

поняття «формування». 

Так, на думку А. Кузьмінського, формування – це складний процес 

становлення людини як особистості, який відбувається в результаті 

розвитку і виховання. Іншими словами – це цілеспрямований процес 

соціалізації особистості, який характеризується завершеністю [128]. 

В. Анісімова наголошує, що формування  це процес 

цілеспрямованого і організованого оволодіння соціальними суб'єктами 

цілісними стійкими рисами і якостями, необхідними їм для успішної 

життєдіяльності [6]. 

Я. Казарницькова вважає, що у професійній педагогіці під поняттям 

«формування» розуміють процес становлення людини як соціальної істоти 

під впливом усіх факторів: природних, економічних, соціальних, 

культурних, екологічних, політичних, ідеологічних, психологічних тощо 

[98]. 

Погоджуючись з думкою П. Дітюк, можна сказати, що формування 

готовності – це не щось інше як організація проектування, або організація 

розробки проекту діяльності [73]. 

Отже, формування готовності особистості до діяльності розуміється 

нами цілеспрямованим, спеціально організованим процесом оволодіння 

суб’єктом діяльності її складовими-компонентами. 

Науковцями визначаються різні сукупності компонентів готовності, 

які залежать від досліджуваного напряму професійної діяльності. 
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Відтак, особливого значення має виокремлення компонентів 

готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.  

Сучасні науковці мають різні погляди на виділення складових 

компонентів структури готовності майбутніх фахівців. Дослідженнями в 

цій сфері займались такі вчені як: С. Гаркуша [52], М. Дьяченко та 

Л. Кандибович [80], Н. Іпполітов [94], Л. Кондрашова [119], Н. Павлишина 

[187], Є. Приступа [212], В. Сластьонін [241], Л. Служинська [243], 

І. Ярощук [288] та ін.  

Так, Л. Болтенков наголошує, що у педагогіці готовність 

розглядається як система компонентів, якостей особистості майбутнього 

фахівця-професіонала, які забезпечують йому функції, що відповідають 

потребам його виробничої діяльності [29]. 

Досліджуючи структуру готовності, варто розглянути підхід 

дослідників М. Дьяченка та Л. Кандибовича. У змісті структури готовності 

вони виокремлюють наступні взаємопов'язані між собою компоненти: 

мотиваційний – виражається у наявності потреби успішно виконувати 

поставлену задачу, інтересі до суб'єкту діяльності, способах її здійснення, 

прагнення до успіху; орієнтаційний – включає знання та уявлення про 

особливості та умови діяльності; операціональний – передбачає володіння 

способами та прийомами діяльності, вміннями та навиками; вольовий – 

характеризує внутрішню потребу в управлінні діями; оціночний – 

передбачає самооцінку свої підготовленості і відповідності процесу 

розв'язання професійних задач встановленим зразкам [80]. 

Схожі за змістом твердження є в працях С. Манукової, яка вважає, 

що основними компонентами готовності є світоглядний, когнітивний, 

мотиваційний, емоційно-вольовий і операційно-поведінковий [162].  

У свою чергу, Н. Іпполітова у структурі готовності до професійної 

педагогічної діяльності виділяє три взаємопов'язані компоненти: 

особистісний – характеризує степінь морально-педагогічної готовності 

вчителя до професійної діяльності, відображає ступінь сформованості 
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ціннісних орієнтацій, інтересу професії, рівень розвитку мотивації 

педагогічної діяльності; когнітивний компонент відображає 

інформованість педагога про сутність та зміст педагогічної діяльності, 

рівень загально-педагогічних, методичних, спеціально-предметних знань, 

необхідних для ефективної професійно-педагогічної діяльності; 

праксикологічний компонент характеризує професійні вміння і навички, 

які необхідні для реалізації функцій педагогічної діяльності та 

забезпечення її ефективності [94]. 

У визначенні поняття «готовність» Т. Амельченко виокремлює такі 

компоненти як-то: змістово-процесуальний, мотиваційно-цільовий і 

емоційно-моральний [4]. 

Заслуговує на увагу дослідження Л. Служинської, яка розглядає 

готовність як інтегративну якість особистості, що описується такою 

структурою: 

- мотиваційний компонент, який включає усвідомлення змісту своєї 

професії, її вибір, мотиви; 

- інформаційно-змістовний компонент, що заснований на уявленні 

про особливості професійної діяльності; 

- професійний компонент, який містить у собі здібності, професійні 

вміння, тобто визначає рівень володіння професійною 

майстерністю; 

- особистісний компонент, що характеризується самооцінюванням і 

самореалізацією особистості [243]. 

За визначенням Г. Ковальова, морально-психологічна готовність має 

складну структуру і включає наступні компоненти: усвідомлення 

суспільного та особистісного значення трудової діяльності, любов (радість, 

насолода) до праці, здатність працювати в колективі [112]. 

На думку Є. Приступи, у структурі готовності майбутніх фахівців 

слід виділити такі компоненти як: мотиваційно-ціннісний, пізнавальний, 

процесуальний та емоційно-вольовий [212]. 
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В. Сластьонін у професійній готовності педагога до виховної роботи 

виокремлює два взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-ціннісний 

(особистісний) і виконавський (процесуальний) [241]. 

У своїх дослідженнях І. Ярощук визначає, що готовність людини до 

виконання певного виду діяльності необхідно досліджувати за її 

компонентним складом, а саме розглядати структуру готовності як систему 

взаємозалежних і взаємозумовлених мотиваційного, змістового й 

операційно-процесуального компонентів [288]. 

За визначенням Н. Павлишиної, структура готовності майбутніх 

фахівців має чотири компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційний 

і особистісний [187]. 

Також, можемо виокремити визначення Л. Кондрашової, що в 

структурі психологічної готовності до педагогічної діяльності виділяють 

такі компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, пізнавально-оперативний, 

емоційно-вольовий, психофізіологічний, оцінюючий [119]. 

Отже, спираючись на вищевикладені думки науковців, а також 

ґрунтуючись на Рекомендаціях Ради Європи щодо ключових 

компетентностей для освіти впродовж життя [220], в яких компетентність 

як результат об’єктивізованої готовності визначається поєднанням знань, 

навичок і ставлень, у межах нашого дослідження було визначено, що до 

структури готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму входять такі компоненти: ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, конструктивний та особистісний. 

Зміст ціннісно-мотиваційного компоненту передбачає наявність у 

майбутніх фахівців з туризму позитивної мотивації щодо діяльності у 

сфері соціального туризму, прийняття його принципів та завдань, а також 

мотивації до професійного саморозвитку.  

Відтак, найбільш значимою у цьому контексті є загальна 

гуманістична спрямованість та позитивна спрямованість на здійснення 

майбутніми фахівцями професійної діяльності у сфері соціального 
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туризму, прийняття його ролі у процесі успішної соціалізації соціально 

незахищених верств населення, глибоке усвідомлення гуманістичного 

потенціалу означеного процесу.  

Поєднання в особистості різних мотивів створює внутрішню 

детермінацію професійної поведінки. Досліджуючи сформованість 

ціннісно-мотиваційного компоненту ми використовували наукові доробки 

А. Маркової [164], яка виокремлює такі групи мотивів:  

− мотиви усвідомлення і розуміння призначення професії;  

− мотиви професійної діяльності: а) діяльнісно-процесуальні 

мотиви; б) діяльнісно-результативні мотиви;  

− мотиви професійного спілкування: а) мотиви престижу 

професійного спілкування; б) мотиви соціального 

співробітництва у професії; в) мотиви міжособистісного 

спілкування в професії;  

− мотиви прояву особистості в професії: а) мотиви розвитку і 

самореалізації у професії; б) мотиви розвитку індивідуальності 

у професії. 

Когнітивний компонент готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму забезпечує цілісність 

уявлень про діяльність у сфері соціального туризму, активізує пізнавальну 

роботу майбутніх фахівців, сприяє збагаченню когнітивного досвіду для 

вирішення тих чи інших теоретичних і практичних завдань, забезпечує 

інформаційну основу їх майбутньої професійної діяльності. 

Ми розглядаємо когнітивний компонент як комплекс наукових 

професійних знань, які є системними, усвідомленими, відрефлексованими. 

Отже, когнітивний компонент готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму має такі 

складові – професійні знання: 

− соціально-психологічних, етичних основ діяльності у сфері 

соціального туризму;  
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− особливостей надання туристичних послуг різним соціальним 

категоріям населення; 

− особливостей соціалізації незахищених верств населення, їх 

особливих потреб та методів врахування у туристичній діяльності; 

− сутності інклюзивного туризму, вимог до організації безбар’єрного 

простору; 

− сутності туризму людей похилого віку (туризму третього віку), вимог 

до його організації; 

− основ організації та управління діяльністю у сфері соціального 

туризму; 

− міжособистісних і міжгрупових відносин, які можуть впливати на 

професійну діяльність; 

− способів комунікації різних соціальних категорій населення;  

− соціокультурних факторів та їх вплив на індивіда, групу, громаду; 

− професійних вимог до фахівців з соціального туризму. 

 Зазначені професійні знання є спеціальними знаннями, що 

ґрунтуються на загальних професійний знаннях майбутніх фахівців у сфері 

туристичної діяльності. 

Конструктивний компонент готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

ґрунтується на комплексі професійних умінь та навичок, які передбачають 

усвідомлене оволодіння та здійснення діяльності. 

Він містить в собі здатність виконувати конкретні професійні 

завдання, вирішувати професійні ситуації, що виникають, впроваджувати 

прийоми самостійного і мобільного розв’язання професійних завдань, 

здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність, формувати ключові 

професійні навички. 

Беручи до уваги досвід таких вчених як В. Балахтар [12] та 

О. Будник [32], до змісту конструктивного компоненту готовності 



 75 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму нами було включено такі вміння як-то:  

− діагностико-аналітичні – вміння знаходити, опрацьовувати, 

запам’ятовувати та використовувати інформацію для здійснення 

діяльності у сфері соціального туризму; вміння аналізувати певну 

професійну ситуацію, збирати необхідну інформацію, оцінювати 

результати проведеної роботи, обґрунтовувати вибір та 

оптимальність засобів соціальної комунікації; діагностувати рівень 

позитивного впливу соціального середовища, оцінювати ризики 

туристичної діяльності у сфері соціального туризму; вміння 

визначати потреби у туристичних послугах різних категорій клієнтів 

соціального туризму; 

− конструктивно-проектувальні – вміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки, відповідати на запитання, які вимагають 

застосування засвоєних раніше знань тощо; вміння прогнозувати 

результати вирішення проблемної ситуації, виявлення найбільш 

ефективних шляхів розв’язання завдань та управління у сфері 

організації соціального туризму;  

− організаційно-технологічні – вміння організовувати та управляти 

туристичною діяльністю у сфері соціального туризму, вирішувати 

конфліктні ситуації, налагоджувати взаємодію з суб'єктами 

туристичної діяльності у сфері соціального туризму;  

− соціально-комунікативні – вміння ефективно взаємодіяти з 

оточенням завдяки розумінню себе та інших при постійній видозміні 

психічних станів, міжособистісних відносин, умов соціального 

середовища; вміння будувати контакти з людьми; вміння швидкого, 

своєчасного і точного орієнтування в ситуації взаємодії та 

партнерства; вміння зрозуміти іншу людину в контексті вимог 

конкретної ситуації; вміння формувати сприятливий соціально-

психологічний клімат у спільній діяльності. 



 76 

Особистісний компонент готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму визначає сукупність 

їх професійних та особистісних якостей як стійких особливостей людини, 

рис характеру, що зумовлюють ефективність діяльності. Вони, у тому 

числі, включають здатність майбутніх фахівців до самоорганізації та 

усвідомлення основ своєї професійної діяльності у сфері соціального 

туризму. 

Складовими особистісного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

є:  

- організаційно-вольові якості (цілеспрямованість, працелюбність, 

наполегливість, організованість, відповідальність);  

- комунікативні якості (емпатійність, тактовність, уважність, 

контактність); 

- емотивні якості (оптимістичність, стресостійкість, працездатність, у 

тому числі в умовах невизначеності, витримка, гнучкість, здатність до 

саморегуляції); 

- мисленнєві якості (аналітичність, критичність, креативність, 

самостійність та гнучкість мислення). 

Системоутворювальною професійною якістю, що визначає розвиток 

усіх інших складових особистісного компоненту готовності майбутніх 

фахівців із туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму, 

а також інтегрує всі інші її компоненти в єдине ціле, є рефлексивність як 

здатність до усвідомлення своєї діяльності, оцінки своїх можливостей та 

особистісних досягнень, здатність до свідомого контролю результатів 

своїх професійних дій та аналізу реальних ситуацій. 

Відтак, структуру готовності майбутніх фахівців із туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму складають такі 

компоненти як: 

1) ціннісно-мотиваційний – визначає спрямованість системи 
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мотивів, потреб і цінностей майбутніх фахівців, їх зорієнтованість 

на діяльність у сфері соціального туризму, особистісні установки 

щодо його організації; 

2) когнітивний – забезпечує цілісність уявлень про діяльність у 

сфері соціального туризму, активізує пізнавальну активність 

майбутніх фахівців, сприяє збагаченню когнітивного досвіду для 

вирішення тих чи інших теоретичних і практичних завдань; 

3) конструктивний – визначає здатність виконувати конкретні 

професійні завдання, вирішувати професійні ситуації, 

впроваджувати прийоми самостійного і мобільного розв’язання 

професійних завдань, здійснювати пошуково-дослідницьку 

діяльність, формувати ключові професійні навички; 

4) особистісний – презентує комплекс професійних та особистісних 

якостей, що забезпечують актуалізацію відповідних професійних 

знань та умінь. 

Схематично готовність майбутніх фахівців із туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму презентована на рис. 1.1. 
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Підсумовуючи, робимо висновок, що готовність майбутніх фахівців 

із туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму як 

результат їх цілеспрямованої професійної підготовки є інтегративним 

особистісно-професійним утворенням, яке складається з ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, конструктивного й особистісного 

компонентів та визначає успішність їх майбутньої професійної 

діяльності та професійного розвитку. 

Вона за своєю природою є складним явищем, формування якого 

вимагає комплексних, системних заходів, тривалих за часом, що у свою 
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Рис. 1.1. Структурна організація готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 
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чергу детермінує суттєві зміни у процесі фахової підготовки фахівців з 

туризму. 

 

1.3. Зарубіжний і український досвід підготовки фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

 

Здійснений аналіз наукових публікацій свідчить, що інтерес 

науковців до проблем професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризму на сьогодні є досить значним. 

Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців 

туристичної сфери закладено у таких напрямах наукових досліджень: 

теоретичні та методичні засади підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти (О. Біла [26], С. Грищенко [64], О. Гура [66], Р. Карпюк [102], Т. 

Поясок [210], С. Сисоєва [236], П. Скляр [239], Л. Сущенко [252], Р. Чубук 

[280] та ін.); основи та проблематика професійної підготовки майбутніх 

фахівців туристичної сфери (Л. Безкоровайна [18], М. Галицька [49], О. 

Зорин [93], В. Квартальнов [103], Л. Лебедик [132], С. Масліч [167], Л. 

Польова [205], В. Федорченко [264] та ін.); практична підготовка фахівців 

сфери туризму (Л. Кнодель [110], Л. Поважна [199] та ін.).  

Як зазначає В. Федорченко, система туристичної освіти в Україні 

знаходиться лише в стадії свого розвитку, і залишається вирішити багато 

важливих завдань для досягнення високого рівня професійної підготовки 

кадрів, в чому може допомогти досвід інших більш розвинених країн світу 

(США, Канада, країни Європи) [265]. 

Об’єктом вивчення практичної підготовки фахівців туристичних 

спеціальностей за кордоном займалися такі українські науковці: Л. Чорна 

(Система підготовки майбутніх фахівців з туризму в університетах США) 

[279], Л. Сакун (Теорія і практика підготовки спеціалістів сфери туризму в 

розвинених країнах світу) [232], І. Сандовенко (Освітні стандарти та 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/94271/source:default
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D1%87%20%D0%A1$
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програми підготовки фахівців сфери туризму рівня бакалавр національної 

та галузевої рамок кваліфікацій Канади) [233] та ін. 

Наприклад, Л. Чорна зазначає, що американське суспільство висуває 

певні вимоги щодо процесу підготовки майбутніх фахівців з туризму, тому 

державна політика США у туристичній галузі спрямована не лише на 

забезпечення умов для розвитку туристичної галузі країни та зростання 

об'ємів туристичних потоків, але й на розв’язання проблем підготовки 

спеціалістів і проведення науково-дослідної роботи у даній галузі. Окрім 

професійних якостей, галузеві структури США розглядають позитивні 

особистісні якості майбутнього фахівця (відповідальність, добросовісність, 

загальнокультурну грамотність) як запоруку його соціальної придатності. 

Підтвердженням даного факту є «Етичний кодекс» Американського 

товариства туристичних агенцій, яке має у своєму складі Автоматизовану 

коаліцію освіти [279]. 

У своїх дослідженнях Дж. Р. Рітчі [298] аналізує зміст підготовки 

фахівців з туризму в США. Науковець зазначає, що існує низка моделей 

підготовки майбутніх фахівців з туризму, а саме: модель школи готельного 

бізнесу, модель загального менеджменту зі спеціалізацією в туризмі, 

модель ліберальної освіти зі спеціалізацією в туризмі, гібридна модель 

туристичної освіти. Сутність цих моделей заснована на єдності теорії і 

практики, яка спрямована на формування професійних умінь і знань, що 

забезпечуються загальноосвітніми, економічними, маркетингово-

управлінськими та фаховими компонентами, а також на розвиток 

соціально-психологічних і духовно-творчих якостей фахівця. 

Впровадження охарактеризованих моделей відбувається в таких закладах 

вищої освіти США: Гавайському університеті, університеті Центральної 

Флориди, Мічиганському державному університеті, університеті Джорджа 

Вашингтона, Університеті Джонсона і Уельса та ін. Підготовка майбутніх 

фахівців у сфері надання туристичних послуг різним соціальним 

категоріям населення здійснюється як за окремими освітніми програмами, 
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так і завдяки окремим навчальним дисциплінами та спрямованістю 

практичної підготовки, у межах якої кожен студент має розробити проект 

туристичної програми та реалізувати її за супроводом ментора – 

досвідченого фахівця туристичної організації. 

Що стосується Канади, то її університети дають змогу користуватися 

різноманітними туристичними академічними програмами різного ступеня. 

Йдеться про більш як 50 різних програм – від професійних програм 

(сертифікаційні або дипломні програми післядипломної та середньо-

спеціальної освіти) до програм вищої освіти (отримання академічного 

ступеня бакалавра або наукового ступеня магістра). 

Наприклад, в Макгрільському університеті (Монреаль, Канада) на 

факультеті географії підготовка фахівців з туризму проходить по 

предметно-центричній програмі зі спеціалізацією в туризмі, яка 

ґрунтується на вивченні географії, економіки або соціології. Студенти 

опановують велику кількість дисциплін, у змісті яких відображені знання 

щодо особливостей туристичних потреб різних соціальних категорій 

населення: людей з інвалідністю, сімей з маленькими дітьми, вагітних, 

людей похилого віку, тощо. 

Аналіз досвіду країн Європи дає змогу адаптувати процес 

професійної підготовки фахівців з туризму в Україні. У даному випадку 

вагомий інтерес становить багаторічний досвід туристичної освіти та 

туристичної галузі країн Європи. 

Так, Л. Польова вважає, якщо здійснити порівняльний аналіз 

завдань, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців 

туристичної галузі у Польщі та в Україні, то побачимо, що їх актуальність і 

розв’язання збігаються. Що ж стосується форм їх реалізації в умовах 

Європейського Союзу, то вони мають значно ширші можливості (і 

нормативно-правові, і фінансові, і кадрові, і науково-методичні) для 

модернізації підготовки фахівців туризму в контексті інтеграційних 

процесів [206]. 
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Наприклад, такі польські університети як Жешовський і Лудзький 

забезпечують безперервну систему підготовки кадрів у сфері туризму, що 

охоплює всі ланки діяльності та основні напрями роботи. За чотири роки 

навчання студенти опановують не тільки фундаментальні, але й 

професійно-орієнтовані дисципліни, дисципліни спеціалізації (у тому числі 

з соціального туризму, інклюзивного туризму тощо), проходять навчально-

виробничу, педагогічну та виробничу практики. Така система освіти 

дозволяє їм отримати кваліфікацію, достатню для реалізації виконавчих 

функцій з організації туристичної діяльності. 

Німецька система освіти спрямована на трирічну базу навичок, які 

надаються молодим спеціалістам. Потім молодий фахівець протягом двох 

років працює на підприємстві з метою ознайомлення з іншими методами 

роботи. Після цього він упродовж двох років відвідує школу готельного чи 

туристичного бізнесу для удосконалення професійних умінь та опанування 

такими дисциплінами як бухгалтерський облік, контроль, робота з 

кадрами. Така система освіти дозволяє сформувати компетентних 

практиків з чіткою практичною орієнтацією [259]. 

Вчена також зазначає, що професійна підготовка фахівців у сфері 

туризму в Італії спрямована на проведення закордонної практики, 

позитивним наслідком якої є удосконалення професійних компетенцій, 

накопичення досвіду спілкування, розвиток організаторських і 

соціокультурних здібностей. За міжнародними стандартами персональна 

характеристика, яку отримує студент від керівника практики приймаючої 

сторони, складається з таких позицій як знання роботи департаменту, 

знання англійської мови, мови країни перебування або другої іноземної 

мови, здатність до навчання, та покращення професійних навичок, 

надійність, почуття відповідальності, комунікабельність і співробітництво, 

відношення з керівником підприємства та колегами, толерантність, 

використання ініціативи. Найвища оцінка професійних навичок і 

здібностей застосовується зазвичай до стажерів, яким видають 



 83 

міжнародний сертифікат, який ідентичний листу-рекомендації від 

роботодавця і високо цінується на міжнародному ринку праці у сфері 

туризму та готельного менеджменту [259]. 

Стосовно Великої Британії, то О. Канівець наголошує в своїх 

дослідженнях, що вона має національну раду професійних кваліфікацій, 

яка нещодавно представила свою нову структуру в Англії, Уельсі та 

Північній Ірландії. Ця рада базується на національних стандартах, які 

формулюють навички та вміння, знання та компетентність спеціаліста, 

яких потребує роботодавець, відповідно до потреб економіки, політики та 

соціальних взаємин [99]. 

Заклади вищої освіти Великої Британії практикують так звані бінарні 

системи вищої туристської освіти, де поряд з університетським сектором 

функціонують досить численні спеціалізовані заклади. Професійна 

підготовка фахівців для сфери туризму в цій країні здійснюється багатьма 

освітніми закладами. У світовій туристській практиці позитивно 

зарекомендував себе досвід підготовки професіоналів у Корнудолл-

коледжі та в Борнмутському університеті, освітньо-професійні програми 

яких містять окремі курси зі спеціалізованих видів туризму, у тому числі 

доступного туризму, а також туризму третього віку. 

Досвід Чехії в своїх дослідженнях характеризує В. Захарченко. 

Бакалаврська програма відділення туризму напряму підготовки «Туризм і 

регіональний розвиток» Празького економічного університету дає змогу 

студентам отримати теоретичні знання відповідно до необхідного набору 

знань у туризмі, практичні знання в області туристської діяльності та 

управління туристичною організацією на регіональному рівні, здійснити 

аналіз регіонів з точки зору існування культурних, історичних та 

економічних передумов розвитку туризму. Крім того, важливу роль 

відіграють комунікативні, соціальні та культурні знання для 

пристосовування та просування на підприємстві, формування мовних 

навичок спілкування, за допомогою вивчення кількох (2-3) іноземних мов. 
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Приділяється увага й формуванню адекватного психологічного сприйняття 

обов’язків керівництва підприємствами туризму та регіонального 

управління [91]. В останні роки особлива увага приділяється підготовці 

майбутніх фахівців з туризму до роботи з особами з інвалідністю та 

туристами «третього віку», що реалізується завдяки спеціальним курсам та 

відповідній спрямованості практики, у тому числі – закордонної. 

У своїх наукових роботах, Н. Закордонець розповідає, що 

характерною особливістю сучасної системи професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери туризму в Швейцарії є практичне спрямування 

освіти та її тісний зв’язок із виробництвом. Навчальний процес у закладах 

вищої освіти Швейцарії (Швейцарська школа готельного менеджменту, 

Школа готельного господарства, Університетський коледж Люцерна, 

Університет Італійської Швейцарії та ін.) на університетському рівні 

ґрунтується на поєднанні загальноосвітніх предметів управління разом із 

набором добре продуманих туристичних предметів, які вирішують 

найважливіші питання, що стоять перед фахівцями сфери туризму ХХІ 

століття. Програми дають студентам можливість брати участь у реальних 

проектах, які спрямовані на розвиток професійних, комунікативних та 

аналітичних навичок. Програма «Магістр наук у галузі ділового 

адміністрування, спеціалізація Туризм» пропонує поєднання теоретичних 

основ і практичного досвіду з метою підготувати кваліфікованого фахівця 

сфери туризму, який здатний конкурувати в динамічному бізнес-

середовищі. Основними характеристиками програм є: поглиблені знання 

особливостей загального менеджменту і туризму, аналітичні навички 

розв’язання проблем, інноваційні вміння управління та організації, вміння 

працювати в полікультурному середовищі, багатонаціональний 

студентський і викладацький склад, поєднання практичних і методичних 

знань, формування лідерських якостей, науково-дослідна діяльність [90]. 

В свою чергу, Л. Кнодель стверджує, що окремі країни Європи 

використовують уже сформований досвід відомих навчальних закладів у 
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підготовці кадрів для туристичної сфери. Наприклад, в Іспанії заклади 

вищої освіти, в яких відбувається підготовка спеціалістів для туризму, 

проводиться за американською системою або за системою Швейцарської 

школи Les Roches. Остання має цікавий досвід післядипломної освіти у 

галузі готельного менеджменту – «пост-диплом». Унікальність цієї 

програми полягає у тому, що в ній чергується теоретичний семестр з 

практичним, так званим семестром стажування. Завдяки досить 

інтенсивному навчанню за рік студенти активно розвивають свої 

професійні навички, працюючи у ресторанах, готелях та багатьох інших 

компаніях, як в Іспанії, так й в інших країнах світу [109]. 

Слід зазначити, що існує багато всесвітньо відомих закладів, які 

спеціалізуються лише на туризмі і готельному господарстві, а саме 

Інститут гостинності й туризму Le Monde у Греції, Університет Джеймса 

Кука в Австралії, Школа готельного господарства в Гаазі, Університет 

Джорджа Вашингтона в США, Корнельський університет в США, Інститут 

міжнародного готельного менеджменту в Швейцарії, Інститут туризму 

економічного університету Відня в Австрії та багато інших. Це дає змогу 

налаштувати постійний зв’язок з туристичними фірмами, організаціями, 

підприємствами та готелями для проходження практик з подальшим 

працевлаштуванням. У такому випадку навчальний заклад докладає всіх 

зусиль на вдосконалення навчального процесу та на розроблення нових 

технологій викладання. 

Заснована у Нідерландах Дослідницька асоціація Pangea пропонує 

студентам бакалаврату туризму платформу для створення натхненного 

навчального середовища. Асоціація досліджень Pangea має на меті 

покращити навчальне середовище, пропонуючи своїм членам діяльність та 

послуги, пов’язані з вивченням, а також інші види діяльності та послуг, що 

не пов’язані з навчанням. Основна ціль дослідницької асоціації Pangea – 

з’єднати студентів бакалаврату з туристичного туризму та об’єднатись як 

ціла студентська асоціація [290].  
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Ця академічна бакалаврська програма пропонується спільно 

Університетом Вагенінгена та Університетом прикладних наук Бреда. У 

цій науковій академічній бакалаврській програмі вивчається туризм та 

досліджується взаємозв’язок між туризмом, економікою, суспільством та 

навколишнім середовищем. Після закінчення бакалавр наук з туризму 

може застосувати свої знання до сталого розвитку туризму або 

продовжити освіту за магістерською програмою. Студенти та 

співробітники проекту проводять дослідження у всьому світі на 

різноманітну тематику, яка стосується туристичної сфери та соціального 

туризму зокрема. Наприклад, робота Н. Слеймера на тему: «Активний 

відпочинок з інвалідністю» [290]. 

Проаналізувавши їхню програму, за якою відбувається навчання, 

з’ясувалось, що вона містить дисциплінарні курси, засновані на соціології, 

економіці та природознавстві. Також існують міждисциплінарні курси, 

пов’язані зі сталим розвитком туризму і є курси, присвячені дослідницькій 

та академічній майстерності. Тобто основою навчання є такі дисципліни 

як: Туризм: принципи та практика, Економіка та туризм, Навколишнє 

середовище та туризм, Соціологія та туризм, що слугує фундаментом у 

підготовці фахівців з туризму і є запорукою якісної підготовки фахівця 

сфери соціального туризму. 

Однією з головних проблем туристичної освіти в Україні є 

відсутність її системності та єдності, що зумовлює недостатню 

конкурентоспроможність української освіти в туристичній галузі та в сфері 

обслуговування на світовому ринку праці. 

Провідні вітчизняні вчені присвятили цим проблемам свої наукові 

праці. Наприклад, Л. Сакун стверджує, що існує три аспекти підготовки 

фахівців, що важливі для будь-якої сфери туризму. А саме: 

- фундаментальне навчання (знання), яке відповідає за отримання 

знань згідно навчальному плану спеціальності; 
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- технічне навчання (знання як робити), яке відточує майстерність і 

розробляє навички, необхідні для даної спеціалізації; 

- особисті здібності (знати як бути і як себе поводити), що 

відображають особисті якості фахівця [206]. 

Деякі країни світу, які залучені до праці в туристичній галузі, 

розробляють свої системи туристичної освіти, які б підходили до всіх 

вимог сучасності та об’єднували в собі всі три вищевказані аспекти. 

Створена у Румунії Асоціація розвитку соціального та оздоровчого 

туризму (ADSHT) збирає підтверджених експертів у галузі туризму зі 

значним досвідом у галузі територіального та містобудування, розвитку 

туризму та відпочинку та управління проектами. Асоціація присвячена 

одній єдиній меті – добробуту людей, який керується думкою, що туризм в 

Румунії, можливість насолоджуватися різноманітними ландшафтами та 

природними ресурсами можуть полегшити символічні та фізичні стигмати 

соціальної ізоляції [299]. 

Також, консультанти асоціації склали проект румунського профілю 

для проекту ЄС «Каліпсо» щодо соціального туризму, який особливо 

наголосив на тому, як туризм для людей старшого віку може сприяти 

боротьбі з сезонністю, зміцнюючи поняття європейського громадянства та 

сприяючи регіональному розвитку [299]. 

ADSHT – це асоціація, яка спрямована на розв’язання соціальних 

проблем Румунії, але її досвід є цінним, адже більшість європейських країн 

зтикаються з тим, що частина їх населення виключена з туризму. Це 

виключення шкодить найслабшим: молодим, людям з особливими 

потребами, хворим та людям похилого віку. Більше того, ADSHT хоче 

показати, що на відміну від інших європейських країн, Румунія може мати 

потенціал та ресурси для кращого вирішення цього питання та висвітлення 

синергії між власним розвитком та боротьбою проти цієї форми соціальної 

ізоляції [299]. 
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В усьому світі приділяється велика увага підготовці фахівців з 

туризму у сфері соціального туризму. Кожного року збільшується 

кількість навчальних закладів, які надають спеціальні програми підготовки 

фахівців з туристичної діяльності у соціальній сфері. Більша частина таких 

програм присвячується практичній підготовці майбутніх фахівців.  

Отже, на основі аналізу зарубіжної системи (США, Канада, країни 

Європи) професійної підготовки фахівців із туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму, зазначимо, що її особливостями є:  

- різноманітні програми підготовки фахівців згідно зі специфікою 

професії (загальні туристичні академічні програми, програми 

післядипломної освіти, наукові академічні програми, регіональні 

бакалаврські програми та ін.;); 

- домінування практичної підготовки спеціалістів (проведення 

закордонної практики, поєднання теоретичних основ і 

практичного досвіду, а також зв’язок практичної освіти із 

виробництвом тощо); 

- міждисциплінарний зв’язок (основні курси засновані на соціології 

та природознавстві, поєднання загальноосвітніх дисциплін разом 

із спеціальними дисциплінами та ін.); 

- наявність окремих курсів, що спрямовані на підготовку студентів 

до роботи з різними соціальними категоріями клієнтів, у тому 

числі «Соціальний туризм», «Інклюзивний туризм» та ін.; 

- проектна діяльність (участь у проектах, що спрямовані на 

розвиток професійних комунікативних, організаційних, 

аналітичних та ін. умінь студентів) (табл. 1.2). 

Отже, аналізуючи зарубіжний і український досвід, можемо зробити 

висновок, що закріпити свої позиції соціальний туризм може тільки при 

наявності продуманої соціальної політики в галузі туризму на 

національному, регіональному і міжнародному рівнях. 
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Характеризуючи український досвід формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, було проаналізовано освітньо-професійні програми 

закладів вищої освіти України із рейтингового списку «200 найкращих 

ЗВО України», що здійснюють підготовку майбутніх фахівців сфери 

туризму на бакалаврському освітньому рівні.  

 

Таблиця 1.2 

Матриця зарубіжної системи професійної підготовки фахівців із 

туризму у сфері соціального туризму 

№ Країна 

Механізм/метод підготовки 
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1 США +      +  +   

2 Канада  +        +   

3 Польща       +  +   

4 Іспанія   +          

5 Італія      +  +     

6 Нідерланди    +     +    

7 Німеччина       + +     

8 Чехія     +        

9 Швейцарія        +   + + 

 

До уваги було взято компетентності, подані в Стандарті вищої 

освіти за спеціальністю 242 Туризм для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти [216], а саме: навички міжособистісної взаємодії; розуміння 

сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому 

та окремих його форм і видів; здатність визначати індивідуальні 
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туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу, можемо сказати, що вони є 

основними в підготовці фахівців сфери соціального туризму. На нашу 

думку, саме ці компетентності є обов'язковими при розробці освітньо-

професійних програм закладів вищої освіти України, які здійснюють 

підготовку фахівців за спеціальністю Туризм. Зважаючи на це, нами був 

здійснений аналіз освітньо-професійних програм десяти українських 

закладів вищої освіти, який засвідчив, що здебільшого зазначені 

компетентності не знайшли свого відображення у вигляді спеціальних 

дисциплін (таблиця 1.3).  

Крім того, в жодному із зазначених закладів вищої освіти серед 

навчальних дисциплін освітньо-професійної програми першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 24 Сфера обслуговування галузі знань 242 

Туризм не має дисципліни «Соціальний туризм» або «Інклюзивний 

туризм» або іншої дисципліни, в змісті якої відображені компоненти 

готовності майбутніх фахівців до діяльності із соціального туризму. 

 

Таблиця 1.3 

Підготовка фахівців бакалаврського освітнього рівня за 

спеціальністю 242 Туризм до соціального туризму в українських 

закладах вищої освіти 
№ 

п/п 

Заклад вищої 

освіти 

Зміст компетентностей, формування 

яких сприяє готовності до 

діяльності у сфері соціального 

туризму 

Перелік дисциплін 

1 Запорізький 

національний 

університет 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його 

форм і видів.  

Здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, використовувати 

сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу 

Основи комунікації 

в сфері 

обслуговування 

Туристичні ресурси 

України 

Технологія 

туристської 

діяльності 

 

2 Ізмаїльський 

державний 

гуманітарний 

університет 

Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його 

форм і видів. 

Здатність визначати індивідуальні 

Спеціалізовані види 

туризму 

Інфраструктура 

туризму 

Туристично-
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туристичні потреби, використовувати 

сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу. 

екскурсійні 

маршрути 

Одещини 

3 Луцький 

національний 

технічний 

університет 

Здатність до уміння організовувати 

надання послуг з дотримання вимог 

безпеки, екологічності та тих, хто 

забезпечує гармонізацію інтересів 

споживачів і підприємств (закладів) 

готельно-ресторанного бізнесу та 

курортів. 

Здатність застосовувати отримані нові 

знання й практичні пропозиції для 

розв’язання комплексних проблем у 

сфері професійної діяльності, 

адаптувати їх до умов змінного 

середовища. 

Організація 

туризму  

Організація 

дозвілля  

Рекреаційна 

кліматологія 

Організація 

туристичних 

походів 

Туризм 

неповносправних 

Сільський туризм 

4 Львівський 

національний 

університет 

імені Івана 

Франка 

Здатність до виокремлення актуальних 

проблем туризму і сфери послуг. 

Здатність організовувати туризм в 

урбанізованому середовищі. 

Соціальні 

проблеми 

сучасного 

суспільства 

Екотуризм 

Активний туризм 

Туризм в містах 

5 Львівський 

торговельно-

економічний 

університет 

Здатність продуктивного спілкування 

зі споживачами туристичних послуг.  

Здатність проявляти повагу до 

індивідуального і культурного 

різноманіття. 

Прояв професійної толерантності до 

етичних принципів. 

Здатність до екологічності мислення 

та соціальної відповідальності. 

Спортивний туризм 

Курортологія 

Захист прав 

споживачів 

Спеціалізований 

туризм 

Регіональний 

туризм 

Соціологія туризму 

6 Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет 

імені 

В.Г. Короленка 

Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його 

форм і видів. 

Здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, використовувати 

сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу. 

Туроперейтинг 

Організація 

туристичних 

подорожей 

7 Рівненський 

національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокорист

ування 

Екологічність мислення та соціальна 

відповідальність. 

Уміння дотримуватись норм 

здорового способу життя та 

впроваджувати їх у особистій та 

професійній діяльності. 

Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його 

форм і видів. 

Здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, використовувати 

Зелений туризм 

Організація 

туристичних 

подорожей 

Страхування в 

туризмі 

Комунікативний 

менеджмент 
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сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу. 

8 Тернопільськи

й національний 

педагогічний 

університет 

імені 

Володимира 

Гнатюка 

Уміння дотримуватись норм 

здорового способу життя та 

впроваджувати їх у особистій та 

професійній діяльності. 

Здатність до прийняття рішень у 

складних і непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування нових 

підходів та прогнозування. 

Здатність визначати індивідуальні 

потреби споживача, використовувати 

сучасні технології в процесі 

обслуговування споживачів. 

Уміння організовувати екологічні, 

спортивні, експедиційні та 

відпочинкові тури з максимальною 

економічною вигодою для 

підприємства. 

Правове 

регулювання 

туристичної  

діяльності 

Туристичні 

формальності 

Страхування 

Спеціалізовані види 

туризму 

9 Ужгородський 

національний 

університет 

Наявність навичок міжособистісної 

взаємодії. 

Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його 

форм і видів. 

Здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, використовувати 

сучасні технології обслуговування 

туристів та вести претензійну роботу. 

Організація 

туристичних 

подорожей 

Спеціалізовані види 

туризму 

10 Харківський 

національний 

економічний 

університет 

імені Семена 

Кузнеця 

Здатність до адаптації, креативності, 

генерування ідей та дій в новій 

ситуації. 

Обирати оптимальні способи 

реалізації туристичних послуг, 

проводити дослідження споживчих 

ринків та планувати маркетингові 

заходи. 

Організація 

туристичних 

подорожей 

Основи 

туристичної 

діяльності 

 

Результати здійсненого аналізу змісту таких навчальних дисциплін 

як «Спеціалізовані види туризму» засвідчують, що в деяких вишах ця 

дисципліна має окрему тему «Соціальний туризм», розраховану на 4 год.; в 

деяких – тему «Спеціальний туризм» (22 год.), в якій розкриваються 

питання сільського, екологічного, релігійного, ділового та ін. видів 

туризму без розгляду власне особливостей туристичної діяльності, 

спрямованої на задоволення потреб соціально незахищених категорій 

населення. 
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Серед проаналізованих нами освітньо-професійних програм 

українських закладів вищої освіти, лише у двох містяться окремі 

дисципліни, які формують у майбутніх фахівців сфери соціального 

туризму окремі компетентності: Луцький національний технічний 

університет («Туризм неповносправних»), Львівський національний 

університет імені Івана Франка («Соціальні проблеми сучасного 

суспільства»). Зазначене свідчить про фактичну відсутність у змісті 

освітньо-професійних програм українських закладів вищої освіти 

дисциплін, спрямованих на формування готовності майбутніх фахівців до 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Визначення актуальності дослідження проблеми формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму здійснювалась нами на пошуковому етапі. 

На цьому етапі у дослідженні брали участь 177 осіб, з них:  

 - 124 студенти бакалаврату спеціальності «Туризм» Запорізького 

національного університету, Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Класичного 

приватного університету, Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій;  

 - 36 викладачів з туризму ЗВО, а саме: 8 викладачів кафедри 

туризму Запорізького національного університету, 7 викладачів 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; 9 викладачів Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; 5 викладачів 

Класичного приватного університету; 5 викладачів Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій, а також  

 - 17 представників підприємств роботодавців (КП «Туристичний 

інформаційний центр», КЗ «Заповідник Хортиця», ФОП «TPG Agency», 



 94 

ПП «Зовнішсервіс», туристична фірма «Місячне сяйво»), яким до уваги 

пропонувались питання авторського опитувальника (Додаток 1). 

Аналіз результатів опитування студентів бакалаврату дозволив 

виявити їх ставлення до кола зазначених питань, та визначити ступінь 

обізнаності майбутніх фахівців у сфері соціального туризму (Додаток 2). 

Так, на запитання «Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з 

туризму має бути готовим до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму?» були отримані наступні відповіді. 

Серед студентів бакалаврату 15,31% респондентів відповіли – так, 

40,82% респондентів відповіли – скоріше так ніж ні, 41,83% респондентів 

відповіли – скоріше ні, 2,04% респондентів надали негативну відповідь 

(рис. 1.2). Аналіз отриманих результатів дозволив стверджувати, що серед 

студентів бакалаврату лише близько половини респондентів вважають за 

доцільне здійснювати фахову підготовку у сфері соціального туризму. 
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На запитання «Чи потрібні, на Вашу думку, майбутньому фахівцю з 

туризму знання про соціальний туризм?» нами були отримані такі 

результати: 36,73% не змогли дати відповідь; 32,65% відповіли 

стверджувально, 30,61% - відповіли запереченням. Отже, тільки кожен 

третій студент усвідомлює необхідність опанування професійними 

знаннями з соціального туризму (див. рис. 1.2). 

На питання «В якій мірі Ви володієте знаннями про сутність 

соціального туризму та особливості професійної діяльності у сфері 

соціального туризму?», достатнім свій рівень вважають лише 4,08% 

студентів бакалаврату; незадовільним - 54,03% бакалаврів; не змогли 

визначити свій рівень - 41,84% опитаних (див. рис. 1.2). 

На питання «Як Ви вважаєте, чи достатньо надається інформації для 

майбутніх фахівців з туризму про соціальний туризм під час навчання в 

ЗВО?» отримані такі дані: 65,32% відповіли ні, недостатньо та тільки 

2,42% опитаних – так, достатньо; при чому 32,2% не змогли надати 

відповідь. 

Схожа тенденція спостерігалась і у питанні щодо сутності, мети, 

завдань й змісту підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. Жоден зі студентів бакалаврату не 

надав позитивної відповіді, проте негативну відповідь («ні, не володію» та 

«важко визначитись») надали близько 65% бакалаврів. 

На питання «Як Ви вважаєте, чи володіють туристичні організації 

певним досвідом роботи з соціально незахищеними верствами 

населення?», стверджувальну відповідь надали 58% майбутніх фахівців, а 

негативну – 16,9%. 

Щодо результатів опитування студентів з питання їх обізнаності про 

стан соціального туризму в Україні лише 12,24% визнали, що частково 

обізнані з цього питання. 

Рис. 1.2. Результати пошукового дослідження (опитування 

майбутніх фахівців з туризму) 
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На питання «Як Ви вважаєте, чи потрібен сфері туристичних послуг 

окремий фахівець для роботи з соціально незахищеними верствами 

населення?» отримані такі дані: 54,8% майбутніх фахівців відповіли 

стверджувально, 33,8% - виявили невпевненість у цьому; 11,3% - не змогли 

визначитись з відповіддю. 

Щодо заходів, які сприятимуть підвищенню рівня обізнаності 

майбутніх фахівців у сфері соціального туризму у процесі навчання у ЗВО 

опитаними були названі: окремий спецкурс із соціального туризму 

(55,87%), вивчення досвіду соціального туризму у межах практики 

(32,2%), окремі теми у межах фахових дисциплін (12,24%), різні 

позааудиторні заходи (семінари, майстер-класи, гурткова робота) (11,3%). 

На питання «Чи вважаєте Ви, що формування знань і вмінь щодо 

професійної діяльності у сфері соціального туризму сприятиме 

підвищенню Вашої кваліфікації?» майже 90% майбутніх фахівців 

відповіли стверджувально і лише 10% мали сумніви щодо цього. 

Отже, узагальнення отриманих даних за результатами опитування 

студентів – майбутніх фахівців з туризму дає підстави стверджувати, про 

таке: 

 - майже половина студентів спеціальності «Туризм» припускає 

необхідність їх цілеспрямованої підготовки до соціального туризму як 

можливого виду їх професійної діяльності, адже більшість з них 

усвідомлюють, що туристичні організації працюють з соціально 

незахищеними верствами населення та обізнаність у цій сфері сприятиме 

їх професійному розвитку; 

 - кожен третій усвідомлює необхідність опанування спеціальними 

професійними знаннями з соціального туризму; 

 - переважна більшість студентів не змогли оцінити власний рівень 

підготовленості до організації соціального туризму, не усвідомлюють його 

мету, завдання та особливості реалізації в Україні; 
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 - проте кожен другий опитаний вважає, що у сфері туристичних 

послуг окремий фахівець з соціально незахищеними верствами населення є 

необхідним, для підготовки якого у закладах вищої освіти мають бути 

впроваджені: тематичні спецкурси, окремі теми у межах фахових 

дисциплін, різноманітні позааудиторні заходи, а також забезпечена 

відповідна спрямованість навчальної та виробничої практик. 

За результатами опитування викладачів з туризму з’ясовано, що:  

1) переважна більшість з них (75%) усвідомлює необхідність 

формування готовності у майбутніх фахівців до роботи у сфері соціального 

туризму, проте кожен третій зазначив про наявність значних труднощів у 

відповідній підготовці, пов’язаних з недостатнім навчально-методичним 

забезпеченням (45,24%); недостатнім рівнем власних знань про соціальний 

туризм (57,14%) та особливості підготовки майбутніх фахівців з туризму 

до нього (71,43%); 

2) більшість викладачів (95,24%) вважають себе обізнаними щодо 

стану соціального туризму в Україні, усвідомлюють важливість його 

розвитку; 

3) більшість з них (83,3%) вважають вкрай необхідним внесення до 

навчального плану окремого спецкурсу «Соціальний туризм», що 

забезпечить опанування студентами необхідними знаннями та вміннями і 

сприятиме їх подальшому професійному розвитку (рис. 1.3). 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1.3. Результати пошукового дослідження  

(опитування викладачів з туризму) 
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Проведене опитування серед роботодавців – представників 

туристичних організацій також засвідчило про актуальність та доцільність 

спеціальної підготовки майбутніх фахівців з туризму до діяльності у сфері 

соціального туризму. 

Так, На питання «Чи вважаєте Ви за необхідне формувати у 

майбутніх фахівців з туризму готовність до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму?» 64,71% опитуваних надали позитивну відповідь; 

35,29% відповіли «скоріше так, ніж ні». При чому вважають, що 

формування відповідних знань і вмінь сприятиме підвищенню кваліфікації 

у майбутніх фахівців, їх подальшої затребуваності на ринку праці (70,59% 

респондентів); решта опитуваних скоріше також схиляються до позитивної 

відповіді (рис. 1.4). 

Крім того, більшість фахівців з туризму (88,24%) вважають, що 

володіють знаннями та вміннями у сфері соціального туризму, у тому 

числі обізнані про стан соціального туризму в Україні та мають власний 

професійний досвід з надання туристичних послуг різним соціальним 

категоріям населення (88,24%). Також вони усвідомлюють важливість 

наявності окремого фахівця з соціального туризму (52,93%), який має бути 

підготовлений для цієї роботи у закладі вищої освіти. 
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Таким чином, результати проведеного пошукового дослідження у 

повній мірі підтвердили актуальність та доцільність підготовки майбутніх 

фахівців з туризму до діяльності у сфері соціального туризму, окреслили 

наявні труднощі та визначили пріоритетні напрями розвитку вищої 

туристичної освіти, а також засвідчили про готовність викладачів 

українських закладів вищої освіти та фахівців-практиків до вирішення 

проблеми кадрового забезпечення сфери соціального туризму. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Здійснений аналіз теоретичних засад формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму дає змогу зробити наступні висновки до розділу. 

1. На підставі здійсненого аналізу загальнонаукового розуміння 

явища туризму як: особливого соціального явища та галузі господарства; 

мультидисциплінарного феномену, який вивчається у більшості соціально-

гуманітарних та природничих наук і має свої аспекти дослідження; 

складної системи, що охоплює процеси, зв’язки, взаємовідносини, які 

Рис. 1.4. Результати пошукового дослідження  

(опитування фахівців-практиків) 
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виникають під час подорожі людини; а також завдяки визначенню 

соціальних, гуманітарних, економічних та соціальних функцій туризму, 

з’ясовано, що він характеризується різноманітністю своїх видів, кількість 

яких безупинно зростає внаслідок соціального, економічного, 

технологічного та гуманітарного розвитку людства. 

Здійснений аналіз українських і зарубіжних наукових джерел дає 

змогу узагальнити існуючі підходи до визначення видів туризму на 

підставі його: 1) зовнішніх ознак (термін, спосіб подорожування, 

інтенсивність туристичних потоків, особливості місцевості, джерело 

фінансування, наявність спеціалізації туристичних послуг та ін.) та 

2) внутрішніх ознак (мотиваційні фактори туристів, їх стан здоров’я та ін.) 

з подальшим виокремленням їх форм і типів. 

Ґрунтуючись на положеннях міжнародних і українських 

нормотворчих документів визначено, що одним з видів туризму, який є 

важливим показником розвитку суспільства, його стимулом та ресурсом 

інтеграції, є соціальний туризм.  

Здійснений аналіз наукових джерел дав змогу виокремити такі 

підходи до розуміння сутності соціального туризму.  

По-перше, - соціальний туризм як особливий вид туризму за 

джерелом свого фінансування – на відміну від комерційного туризму 

фінансується завдяки державним, профспілковим коштам або коштам 

роботодавців. У такому аспекті спектр категорій осіб, які користуються 

туристичними послугами є дуже широким, адже кожна організація може 

субсидіювати кошти у подорожі своїх працівників, тобто, соціальним 

туристом може бути кожна людина, а саме: 1) пільгові категорії 

громадян - діти, школярі, студенти, пенсіонери, ветерани війни і праці, які 

отримують субсидії через державну соціальну політику; 2) такі категорії 

громадян, як державні службовці, військовослужбовці, 

священнослужителі, подорожі яких субсидуються через відповідні 

державні та недержавні фонди та інші благодійні організації; 3) будь які 
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працівники, фахівці, туристична путівка яких може субсидуватись 

підприємством, на якому вони працюють, як винагорода за напружену 

роботу, ефективну працю тощо.  

По-друге, - соціальний туризм як особливий вид туризму за 

статусом його споживачів - соціально незахищених категорій населення, 

метою якого не є отримання прибутку, а забезпечення права на відпочинок 

людей певних соціальних категорій, у тому числі - з низьким рівнем 

доходу. 

По-третє, - інтегративний підхід, соціальний туризм відповідно до 

якого як складним інтегративним явищем, особливою туристичною 

діяльністю, що має свої специфічні фінансові джерела й особливі соціальні 

ознаки її суб’єктів, передусім – віднесення споживачів туристичних послуг 

до соціально незахищених категорій населення (відповідно до чинної 

законодавчої бази - особи з інвалідністю, пенсіонери та люди похилого 

віку, малозабезпечені громадяни та сім’ї тощо).  

Соціальний туризм, відповідно до своєї спрямованості 

класифікується за декількома видами: 1) за соціально-віковими ознаками – 

дитячо-юнацький/шкільний, молодіжний/студентський, туризм людей 

похилого/пенсійного віку; 2) за домінувальною мотиваційною ознакою – 

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

пізнавальний; 3) за станом здоров’я споживачів – інклюзивний. 

Таким чином, під соціальним туризмом в роботі розуміється 

особливий вид туристичної діяльності, що спрямована на задоволення 

рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-оздоровчих та ін. 

потреб різних соціальних категорій населення (соціально незахищених 

верств населення, що, у тому числі фінансуються з коштів, виділених на 

соціальні потреби з боку держави, недержавних фондів, спонсорів, 

туристичних підприємств та фізичних осіб). 

2. Спираючись на наукове осмислення таких явищ як «готовність 

особистості» та «готовність особистості до професійної діяльності», а 
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також враховуючи вимоги до фахівців із соціального туризму, що 

детерміновані як особливими потребами у туристичних послугах соціально 

незахищених верств населення, так і сучасними вимогами до фахівців 

туристичної сфери, готовність майбутніх фахівців із туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму як результат їх 

цілеспрямованої професійної підготовки визначена інтегративним 

особистісно-професійним утворенням, яке складається з ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, конструктивного й особистісного 

компонентів та визначає успішність їх майбутньої професійної 

діяльності та професійного розвитку. 

Структуру готовності майбутніх фахівців із туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму складають такі компоненти як:  

1) ціннісно-мотиваційний – визначає спрямованість системи мотивів, 

потреб і цінностей майбутніх фахівців;  

2) когнітивний – забезпечує цілісність уявлень про діяльність у сфері 

соціального туризму, активізує пізнавальну активність майбутніх фахівців, 

сприяє збагаченню когнітивного досвіду для вирішення тих чи інших 

теоретичних і практичних завдань та містить комплекс професійних знань;  

3) конструктивний – визначає здатність виконувати конкретні 

професійні завдання, вирішувати складні професійні ситуації та 

складається з діагностично-аналітичних, конструктивно-проектувальних, 

організаційно-технологічних та соціально-комунікативних умінь;  

4) особистісний – презентує комплекс професійних та особистісних 

якостей: організаційно-вольових, комунікативних, емотивних та 

мисленнєвих, системоутворювальною серед яких є рефлексивність як 

здатність до усвідомлення своєї професійної діяльності, оцінки своїх 

можливостей та особистісних досягнень, здатність до свідомого контролю 

результатів своїх професійних дій та аналізу реальних ситуацій. 

 3. Здійснений аналіз зарубіжного і українського досвіду професійної 

підготовки фахівців з туризму до професійної діяльності в цілому та до 
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соціального туризму зокрема засвідчив про те, що:  

 - у зарубіжних закладах вищої освіти формування відповідної 

професійної готовності майбутніх фахівців забезпечується: наявністю 

різноманітних академічних програм (бакалаврських, наукових, 

післядипломної освіти); домінуванням практичної підготовки; міцним 

міждисциплінарним зв’язком, що ґрунтується на поєднанні методології 

соціально-гуманітарних та природничих наук; наявністю окремих курсів із 

соціального туризму, що висвітлюють особливості надання туристичних 

послуг різним соціальним категоріям клієнтів; активною проектною 

діяльністю; 

 - у більшості провідних українських закладах вищої освіти 

підготовка фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму характеризується таким ознаками як-то: не є 

нормативно визначеною; освітньо-професійні програми першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 24 Сфера обслуговування галузі знань 242 

Туризм не містять дисциплін, в змісті яких відображені складові 

відповідної професійної готовності (наприклад, «Соціальний туризм», 

«Інклюзивний туризм» та ін.), а в змісті таких навчальних дисциплін як 

«Спеціалізовані види туризму» проблеми соціального туризму 

окреслюються лише фрагментарно; характеризується домінувальною 

теоретичною спрямованістю; навчальна та виробничі практики студентів 

не мають вираженої спрямованості на опанування ними професійними 

уміннями з організації соціального туризму.  

Результати проведеного пошукового дослідження серед студентів-

бакалаврів спеціальності «Туризм», викладачів з туризму та фахівців-

практиків туристичної галузі у повній мірі підтвердили актуальність та 

доцільність підготовки майбутніх фахівців з туризму до діяльності у сфері 

соціального туризму, окреслили наявні труднощі та визначили пріоритетні 

напрями розвитку вищої туристичної освіти в Україні, а також засвідчили 

про готовність викладачів українських закладів вищої освіти та фахівців-
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практиків до вирішення проблеми кадрового забезпечення сфери 

соціального туризму. 

 

 

Основні наукові результати, які ввійшли до розділу, опубліковано в 

працях [143, 146, 149, 150, 152].  
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РОЗДІЛ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

2.1. Структурна модель формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму 

 

Однією із проблем організації соціального туризму, як було 

зазначено у попередньому розділі, є відсутність добре підготовлених 

фахівців, які б уміли застосовувати отримані теоретичні знання на 

практиці. Очевидним є те, що лише фахівець з високим рівнем професійної 

готовності зможе бути конкурентоспроможним на ринку соціального 

туризму, здатним до активної роботи та постійного самовдосконалення. 

Людина, яка вирішила працювати у сфері соціального туризму, стати 

фахівцем і присвятити себе розвитку цієї галузі, повинна пройти низку 

етапів формування готовності до професійної діяльності. Кожен із цих 

етапів – це певний ступінь підготовки, що вимагає оволодіння необхідним 

обсягом знань, умінь, навичок, особистісних професійних якостей. 

З огляду на вищевикладене слід зазначити, що пріоритетним 

завданням закладів вищої освіти є вдосконалення змісту освіти й 

організації навчально-виховного процесу підготовки майбутніх фахівців з 

туризму до подальшої професійної діяльності, створення умов для 

розвитку їх професійної готовності. Кожен заклад вищої освіти, 

створюючи оптимальні моделі теоретичної та практичної підготовки 

майбутніх фахівців з туризму, має зосередити увагу на: 

– перегляді змісту навчальних дисциплін з метою спрямування їх тем 

на формування необхідних професійних умінь, креативного мислення в 

майбутніх фахівцях з туризму; 
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– створенні принципово нового методичного забезпечення, що 

сприятиме розкриттю творчого потенціалу студентів; 

– можливості впровадження в процес підготовки різноманітних видів 

навчальної діяльності. 

Відтак, враховуючи вищесказане, важливим етапом вирішення 

проблеми підготовки майбутніх фахівців з туризму до діяльності у сфері 

соціального туризму є створення моделі цього процесу, що є завданням 

нашої подальшої роботи. Для вирішення цього завдання, передусім, 

вбачаємо за необхідне докладніше зупинитись на тлумаченні понять 

«модель» і «моделювання». 

Як зазначив у своїх дослідженнях В. Платонов, поняття «модель» і 

«моделювання» давно ввійшли в теорію і практику педагогічної науки, а 

моделювання як науково-практичний метод широко використовується в 

теорії і практиці фізичного виховання. Науковець характеризує процес 

моделювання як одну з категорій пізнання, на якій базується будь-який 

метод наукового дослідження, як теоретичний, так і практичний, а також 

вказує, що моделювання – це процес побудови, вивчення і використання 

моделей для визначення й уточнення характеристик оптимізації будь-якого 

процесу [197, с. 361]. 

У Філософському енциклопедичному словнику поняття 

«моделювання» визначається як «відтворення характеристик деякого 

об’єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для їх вивчення» [269, 

с.106]. У Словнику професійної освіти поняття «моделювання професійної 

діяльності» розкривається як виявлення типових задач у ході навчального 

процесу, трансформація їх у навчально-виробничі задачі, вибір форм 

організації навчального процесу та методів навчання [38, с. 170]. Великий 

тлумачний словник сучасної української мови дає визначення цього 

поняття як дослідження яких-небудь об’єктів, явищ, процесів шляхом 

побудови і вивчення їх моделей [34, с. 683].  
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З точки зору психології, Р. Немов зазначає, що моделювання 

розглядається як метод дослідження, який передбачає побудову деякого 

зразка, аналога або моделі процесу, який вивчається і подальшого 

дослідження відповідного процесу за допомогою створеної його моделі 

[178, с. 215]. 

Так, В. Краєвський зазначає, що моделювання в педагогічній 

діяльності є відображенням існуючої педагогічної системи у спеціально 

створеному об’єкті, еталоном і інструментом для досягнення мети [124], а 

В. Лукашевич трактує поняття «моделювання» як універсальний метод 

пізнання, який застосовується практично у всіх видах діяльності, а його 

універсальність виражається, перш за все, у доцільності та ефективності 

використання на всіх стадіях процесу діяльності (стадії ціле покладання, 

вивчення об’єкта, вибору засобів і дій, реалізації наміченої мети та 

оцінювання досягнутого результату) [137, с. 118]. 

На думку Л. Мартинець, моделювання – це створення деякого образу 

об’єкта-оригіналу, названого моделлю, що у визначених умовах здатний 

замінити сам об’єкт-оригінал, відтворюючи властивості та характеристики 

оригіналу, що цікавлять дослідника, й одночасно забезпечуючи наочність, 

видимість, легкість оперування й інші переваги [166]. Також, вчена дає 

визначення поняттю модель – це відображення в схемі, формулі, взірці 

тощо характерних ознак об’єкта, що досліджується [166].  

 За Енциклопедією професійної освіти, модель – це уявлювана або 

матеріально реалізована система, яка відображає або відтворює об’єкт 

дослідження (природничий або соціальний) і здатна заміщати його так, що 

її вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт [84, с. 78]. 

 Як зазначає І. Коновалова, модель – це система об’єктів або знаків, 

що відтворює деякі суттєві властивості системи оригіналу; аналог певного 

фрагмента природної чи соціальної реальності [120, с. 76].  

 За тлумаченням С. Вишнякової, модель освіти – схематичне 

зображення освітньої практики в цілому або окремих її фрагментів. Моделі 
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навчання розділяються на такі види: описові, які висвітлюють основний 

зміст і структуру, основні елементи освітньої практики; функціональні, які 

відображають систему освіти та її зв’язки із соціальним середовищем; 

прогностичні, які показують теоретично аргументований стан освітньої 

практики в майбутньому [38, с. 172].  

 Як вважає В. Вербець, модель – це абстрактне подання теорії, її 

операціоналізація, яку можна перевірити емпіричним шляхом [36]. 

 На думку О. Єжової, в педагогічній теорії науково-дослідницькі 

моделі застосовують для проведення наукового пошуку в професійній 

педагогіці, які у свою чергу можуть бути констатуючі, дослідні, імітаційні, 

а також, за ступенем відтворення основних рис системи можуть бути: 

системні, принципові, структурні, функціональні та параметричні [87]. 

Вчена визначає структурну модель як надання уявлення про форми, 

розташування та кількість найбільш важливих частин системи, взаємних 

зв’язків між ними і оточуючим середовищем [87]. 

 В своїх дослідженнях Л. Мартинець також класифікує моделі за 

різними ознаками: за формою представлення моделей (логічні, 

математичні, предметні); за природою модельованих яви: (механічні, 

геометричні, фізичні); за завданнями моделювання (управлінські, 

ситуаційні, економічні); за ступенем точності (близькі, точні); за обсягом 

відображених у моделі якостей оригіналу (повні, неповні); за відтвореними 

властивостями об’єкта-оригіналу (структурні, функціональні); за способом 

подання (матеріальні (предметні) та інформаційні); за галузями 

використання (навчальні, дослідницькі, ігрові); за фактором часу (статичні 

та динамічні) [166]. 

 Отже, спираючись на здійснений аналіз результатів наукових 

досліджень щодо моделювання процесу професійної підготовки (Л. 

Безкоровайна [19], С. Вишнякова [38], О. Єжова [87], І. Коновалова [120], 

В. Краєвський [124], М. Лукашевич [137], Л. Мартинець [166], В. Платонов 

[197], В. Федорченко [264] та ін.), нами було розроблено структурну 
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модель з метою ґрунтовного висвітлення змісту формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

 Під час створення структурної моделі враховувались неперервний 

розвиток та постійне вдосконалення соціальних процесів у суспільстві, які 

відображаються у вимогах до професійної підготовки фахівця, тому вона 

повинна орієнтуватися як на традиційні методи педагогіки, так і на сучасні 

педагогічні інновації.  

Авторська структурна модель складається із чотирьох складових, а 

саме: 1) соціально-детермінована складова (соціальне замовлення, мета, 

завдання); 2) теоретико-методологічна складова (методологічні підходи, 

дидактичні принципи); 3) проектувально-організаційна складова 

(організаційно-педагогічні умови, зміст, форми і методи підготовки); 

4) діагностико-результативна складова (критерії та рівні результату) 

(рис. 2.1). 

Соціально-детермінована складова структурної моделі складається з 

соціального замовлення, мети та завдань формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму.  

Виходячи з того, що за офіційними даними ООН на сьогодні люди з 

інвалідністю становлять вже більше 10% від загальної кількості людей і всі 

вони не можуть у повній мірі задовольнити потребу у відпочинку. А в 

Україні понад 2 мільйони 800 тисяч людей мають статус людини з 

інвалідністю, з них 151 тис. – діти. Крім того, 5004 особи отримали статус 

інваліда війни внаслідок воєнних дій на Сході.  

Щодо пенсіонерів, то за прогнозами ООН до 2030 року кожен 

восьмий житель Землі (понад 1 млрд осіб) буде відноситься до цієї 

категорії, а до 2050 року люди старше 60 років становлять більше 20% 

населення планети. 
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Згідно з даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року в 

Україні було 11,3 мільйона пенсіонерів, що складає близько 27% 

населення. Адже згідно з даними Держстату, населення України на цей час 

становить 41 млн 902 тис. осіб.  
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Соціальне замовлення на рівний доступ до якісних туристичних послуг 

соціально незахищеними верствами населення 

Мета: формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму 
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Рис. 2.1. Структурна модель формування готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

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

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

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

організації; 

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

технологічні, соціально-комунікативні професійні вміння 

4) рефлексивний: розвинуті рефлексивність, адекватна самооцінка власної професійної 

готовності, здатність до саморозвитку, вольова саморегуляція 

на високому та достатньому рівнях  
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Організаційно-педагогічні умови: 

1) оновлення змісту професійної підготовки на 

засадах інтегративного й метапредметного 

підходів;  

2) спрямування практичної підготовки на 

набуття майбутніми фахівцями первинного 

професійного досвіду у сфері соціального 

туризму;  

3) створення у закладі вищої освіти 

середовища активної соціальної взаємодії 

Форми і методи: 
 - змістові модулі метапредметної тематики з 

соціального туризму у межах дисциплін 

професійної підготовки (інтерактивні лекції, 

семінарські та практичні заняття); 

 - спецкурс «Соціальний туризм», заснований 

на інтерактивних методах навчання (в очній 

та дистанційній формі); 

 - навчальна ознайомча та виробничі 

практики з виконанням інтерактивних 

завдань (відповідно до етапів створення 

туристичного продукту, руху навчально-

професійної діяльності студентів від 

спостерігача до асистента фахівця; 

 - студентський гурток зі соціального туризму 

«СоцТур ZNU» 
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Зміст: 

- теоретична підготовка; 

 - практична підготовка 

Принципи: 
системності та цілісності; систематичності; послідовності; 

науковості; інтерактивності; свідомості; практичної 

спрямованості; освітньої інтеграції та метапредметності; 

творчої активності, рефлексивності 
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Методологічні підходи: 
системний, особистісно-

орієнтований, діяльнісний, 

контекстний, інтерактивний 
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Якщо за офіційними даними державну соціальну допомогу щомісяця 

отримують 284 тис. малозабезпечених сімей, то можна стверджувати про 

значно більшу кількість людей в Україні, які можуть бути віднесені до цієї 

категорії соціально незахищених.  

Відтак, очевидним є соціальне замовлення на підготовку фахівців, 

які на високопрофесійному рівні можуть надати туристичні послуги цим 

категоріям населення. 

Виходячи з того, що саме соціальне замовлення на професійну 

підготовку визначає її мету та конкретизує найактуальніші завдання, 

стисло розглянемо сутність зазначених загальнонаукових категорій. 

Так, у короткому словнику сучасної педагогіки мету визначено як 

прогнозований результат діяльності [125, с. 94]. Педагогічний словник 

трактує визначення мети як один із елементів поведінки, свідомої 

діяльності, який характеризується передбаченням в свідомості, мисленні 

результату діяльності і шляхів, способів її досягнення, або усвідомлений 

образ передбаченого результату, на досягнення якого спрямована дія 

людини [115, с. 80]. 

На думку В. Безрукової, мета – це ідеальне передбачення 

результатів діяльності, яке випереджає відображення подій у свідомості 

людини, початкова та кінцева сходинка управління, яка передбачає 

результат взаємодії педагогів та учнів у формі узагальнених уявних 

утворень, відповідно з якими потім відбираються та співвідносяться між 

собою всі інші компоненти педагогічного процесу [48, с. 34]. 

Отже, метою професійної підготовки фахівця з туризму відповідно 

до актуального соціального замовлення, є формування їх готовності до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Виходячи з поставленої мети, актуальними завданнями 

професійної підготовки є такі, що відповідають структурним складовим 

готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму: 
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1) формування ціннісно-мотиваційного компоненту - системи 

мотивів, потреб і цінностей майбутніх фахівців, а саме – позитивної 

мотивації професійної діяльності і розвитку у сфері соціального туризму та 

гуманістичної спрямованості;  

2) формування когнітивного компоненту – професійних знань як 

орієнтовної основи їх майбутньої професійної діяльності; 

3) формування конструктивного компоненту – системи діагностико-

аналітичних, конструктивно-проєктувальних, організаційно-технологічних 

і соціально-комунікативних умінь; 

4) формування особистісного компоненту – цілеспрямований 

розвиток комплексу професійних та особистісних якостей – організаційно-

вольових, комунікативних, емотивних, мисленнєвих якостей, а також 

рефлексивності як системоутворювальної здатності майбутнього фахівця. 

Соціально-детермінована складова визначає зміст процесу 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму, зумовлює усі інші його 

компоненти, подані у моделі. 

Теоретико-методологічна складова структурної моделі містить в 

собі методологічні підходи та дидактичні принципи.  

Методологія педагогіки є важливою складовою підготовки 

майбутніх фахівців, адже вона, як зазначає Короткий словник сучасної 

педагогіки, є системою знань про вихідні положення, про заснування і 

структуру педагогічної теорії, про принципи підходу і способи добування 

знань, що відображають педагогічну діяльність, а також систему діяльності 

з отримання таких знань [125, с. 52]. 

Виходячи з вищевикладеного, для побудови структурної моделі 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму нами було визначено методологічні 

підходи, на яких ґрунтується зазначена підготовка.  
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Спираючись на основні методологічні підходи, які висвітлено 

С. Смірновим [244], а також виходячи з поставлених завдань, 

методологічним підґрунтям професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму є 

положення системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, 

контекстного та інтерактивного підходів. 

Так, сутність системного підходу полягає у вивченні об’єкту як 

цілісного, але такого, який складається із різноманітних взаємопов’язаних 

елементів. Системний підхід активно досліджувався такими науковцями як 

В. Беспалько [25], В. Гладунський [54], Т. Дмитриєнко [74], В. Ковальчук 

[113], Ф. Корольов [123], В. Кузьмін [127], Є. Юдін [286] та ін. 

Провідний вітчизняний учений-методолог С. Гончаренко під 

системним підходом розуміє «напрям у спеціальній методології науки, 

завданням якої є розробка методів дослідження й конструювання складних 

за організацією об’єктів як систем. Цей підхід у педагогіці спрямований на 

розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних 

типів зв’язків та зведення їх в єдину теоретичну картину. Наприклад, як 

систему можна розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її 

складовими є сам суб’єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт 

пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона перебуває тощо» [49, с. 305]. 

Системний підхід зумовлює розуміння сутності готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

як складного системного явища – інтегративного особистіно-професійного 

утворення, що складається із взаємопов’язаних компонентів. Крім того, 

сам процес її формування також вимагає системного бачення, врахування 

різних зв’язків між змістом підготовки, її формами та методами. 

Особистісно-орієнтований підхід передбачає побудову навчального 

процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і розвиток їх 

самостійності у визначенні навчальних цілей і способів їх реалізації. 
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Особистісно-орієнтований підхід вивчали А. Адамова [2], 

О. Дубасенюк [78], О. Пєхота [195], С. Подмазін [200], Ю. Шаповал [283, 

282] та ін. 

Вагомим з позиції особистісно-орієнтованого підходу є розуміння 

того, що формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму має передбачати, в 

першу чергу, самостійну активність студентів, орієнтацію на їх самоосвіту, 

саморозвиток і самовдосконалення. У сучасній освіті зазначений підхід 

конкретизується у положеннях студенто орієнтованого навчання, що 

відповідно до сучасного законодавства є передбачає таку організацію 

освітнього процесу, який спрямовується на: 1) заохочення студентів до 

ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

2) створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів студентів, включаючи надання можливостей для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; 3) побудову освітнього процесу на 

засадах взаємної поваги і партнерства майбутніх фахівців та адміністрації, 

викладачів та інших працівників закладу освіти. 

Діяльнісний підхід, як зазначає В. Парубочан, передбачає орієнтацію 

на розвиток творчого потенціалу особистості, враховуючи індивідуальні 

особливості кожного студента завдяки їх включенню в діяльність, яка 

сприяє самореалізації та особистісному зростанню [191, с. 188]. 

Діяльнісний підхід досліджували такі вчені як Г. Атанов [9], О. Бігич 

[251], А. Брушлинський [30], Л. Довгань і Н. Тимощук [76], А. Плігін 

[198], Ю. Фокін [270] та ін. 

Діяльнісний підхід є сукупністю певних освітніх технологій та 

методичних прийомів, що вимагає:  

 - пріоритету активних, діяльнісних форм і методів організації 

освітньої діяльності, їх побудови відповідно до етапів діяльності людини, 

починаючи з етапу проблематизації та завершуючи рефлексію;  
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 - спрямування на розвиток креативності, творчих здібностей 

майбутніх фахівців, їх заданості вирішувати професійні завдання в умовах 

невизначеності, нестандартних ситуаціях, заохочення оригінальності та 

нетиповості їх мислення.  

Відповідно до контекстного підходу (за А. Вербицьким) у змісті 

навчання має відбиватися, моделюватися соціальний зміст майбутньої 

професійної діяльності, що власне і забезпечує трансформацію навчальної 

діяльності студента у професійну діяльність фахівця; процес підготовки 

має бути насиченим елементами професійної діяльності, він має бути 

активним, реалізованим засобами професійного контексту. Рух освітнього 

процесу з підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму має здійснюватися градуально, 

поетапно, від академічної навчальної діяльності (лекційні форми, 

семінари-практикуми та ін.) до квазіпрофесійної діяльності, що 

реалізується завдяки діловим та дидактичним іграм, тренінгам до 

навчально-професійної діяльності (індивідуально-дослідна/ проектна 

робота студентів, виробнича практика). 

Інтерактивний підхід вимагає використання інтерактивних форм і 

методів навчання. Основою інтерактивного підходу є інтерактивні вправи 

та завдання, головною відмінністю яких від традиційних є спрямовання не 

тільки і не стільки на закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на 

вивчення нового в активний спосіб, у процесі активної взаємодії студентів 

між собою та викладачем. Парні та групові форми роботи, дискусії, кейси, 

рольові ігри та ін. стають пріоритетними у процесі формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму 

Дослідженням інтерактивного підходу займались такі вчені як: 

М. Ганжа [50], М. Кларін [105], О. Пометун і Л. Пироженко [208], 

М. Радченко [228] та ін. 
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Отже, формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму побудований на 

положеннях таких методологічних підходів як: системний, особистісно-

орієнтований, діяльнісний, контекстний та інтерактивний, які зумовлюють 

його базові принципи, а саме: системності та цілісності; 

систематичності; послідовності; науковості; інтерактивності; 

свідомості; практичної спрямованості; освітньої інтеграції та 

метапредметності; творчої активності, рефлексивності. 

Як вихідні вимоги, що регулюють процес професійної підготовки 

майбутніх фахівців, їх реалізація забезпечує досягнення освітньої мети. 

Отже, принципами формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму є: 

1) системності та цілісності – цілісного формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму в єдності всіх її складових; 

2) систематичності – послідовних переходів від одного навчального 

матеріалу до іншого, які відбуваються за певною системою, що 

забезпечує інтегративний підхід до вивчення основних аспектів 

соціального туризму; 

3) послідовності – логічного викладання навчального матеріалу, 

починаючи із загального та переходячи до конкретного; 

4) науковості – нерозривного зв'язку змісту і методів формування 

готовності із сучасним науковим знанням; 

5) інтерактивності – переважання нетрадиційних, інтерактивних форм 

та методів навчання; 

6) свідомості – створення умов для формування свідомого ставлення 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, активізація їх внутрішньої мотивації до 

професійного розвитку; 
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7) практичної спрямованості - швидкого застосування на практиці 

набутих професійних умінь та навичок у сфері соціального туризму; 

8) освітньої інтеграції та метапредметності – впровадження 

метапредметних тем у зміст навчальних дисциплін з метою його 

інтеграції, поглиблення, соціального занурення; 

9) творчої активності – спрямованості на розвиток у студентів здатності 

використовувати набуті професійні знання та вміння у нетипових 

ситуаціях, розвиток креативності; 

10) рефлексивності – спрямування освітнього процесу на розвиток 

рефлексії студентів як їх здатності до аналізу власної навчально-

професійної діяльності та розвитку, що досягається завдяки 

застосуванню рефлексивних форм і методів роботи. 

Таким чином, на нашу думку, реалізація визначених принципів 

забезпечить якісний процес формування готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Проектувально-організаційна складова структурної моделі 

складається з організаційно-педагогічних умов, змісту, форм і методів 

навчання. 

Зазначимо, що Словник-довідник з професійної педагогіки визначає 

«педагогічні умови» як обставини, від яких залежить та відбувається 

цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки 

фахівців, що опосередковується активністю особистості [226, с. 143]. 

Організаційно-педагогічні умови є різновидом педагогічних умов, що 

акцентують увагу не тільки на зміст, форми і методи освітнього процесу, 

але й на його організаційні особливості. 

Тому, під організаційно-педагогічним умовами ми розуміємо 

сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених зовнішніх і внутрішніх 

чинників освітнього процесу, що є результатом цілеспрямованого відбору, 

конструювання та застосування елементів змісту, методів, а також 

організаційних форм навчання для досягнення освітньої мети - 
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формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму у закладі вищої освіти.  

Відтак, організаційно-педагогічними умовами, що забезпечують 

успішність підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму у закладі вищої освіти є: 

1) оновлення змісту професійної підготовки на засадах інтегративного й 

метапредметного підходів; 2) спрямування практичної підготовки на 

набуття майбутніми фахівцями первинного професійного досвіду у сфері 

соціального туризму; 3) створення у закладі вищої освіти середовища 

активної соціальної взаємодії. 

Реалізацію організаційно-педагогічних умов забезпечували: зміст, 

форми, методи та засоби навчання. 

Основу змісту навчання, відповідно до компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, складали дисципліни загального та професійного 

циклів професійної підготовки за спеціальністю 242 Туризм та спецкурс 

«Соціальний туризм», побудовані на засадах інтегрованого та 

метапредметного підходів. 

До форм та методів організації навчального процесу, що 

забезпечують підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму, відносяться: лекційні заняття; практичні 

(рольові та дискусійні ігри, опитування, тести, вікторини тощо) та 

семінарські заняття (доповіді, круглі столи тощо); самостійна та 

індивідуальна робота (індивідуальне домашнє завдання), наскрізна 

практична підготовка (навчальна ознайомча, виробнича), заходи щодо 

організації соціальної взаємодії (студентський туристичний гурток). 

Усі зазначені методи за своєю природою відносяться до 

інтерактивних – таких, що є особливими формами організації пізнавальної 

діяльності, які на думку О. Пометун і Л. Пироженко, мають мету – 
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створити комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність [209]. 

Теоретичні аспекти, пов'язані з визначенням сутності інтерактивних 

методів, їх класифікації, визначенням найбільш поширених і придатних їх 

видів для розв'язання навчальних завдань набули висвітлення в працях 

В. Мельник [168], Д. Остапчук і Н. Мирончук [186], Л. Пісоцької [196], 

О. Пометун і Л. Пироженко [209, 208], О. Сіроштан [237], О. Січкарук 

[238] та ін., які обґрунтовують доцільність застосування інтерактивних 

методів для підвищення ефективності процесу навчання. 

Взагалі під інтерактивністю зазвичай розуміють принцип побудови і 

функціонування педагогічного, психологічного, комп’ютерного 

спілкування в режимі діалогу. Реалізовуючи технологічні принципи 

навчання, інтерактивна педагогічна технологія передбачає як 

інтерактивність комп’ютерних засобів навчання, так і інтерактивність 

організації педагогічного процесу, коли базовим концептуальним 

положенням визначено навчання на основі інтерактивного спілкування. 

Як вважають О. Пометун і Л. Пироженко, за інтерактивного 

навчання відбувається співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання у співпраці) де і студент, і викладач є рівноправними, 

рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють що вони роблять, 

рефлексують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. 

Викладач під час інтерактивного навчання виступає як організатор процесу 

навчання, консультант, який ніколи не закінчує навчальний процес на собі. 

Головними у процесі навчання є зв’язки між студентами, їхня взаємодія і 

співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями 

учасників процесу навчання, студенти беруть на себе відповідальність за 

результати навчання [208]. 

Перевагами застосування інтерактивного навчання у закладах вищої 

освіти, як стверджує С. Гончаров, є: встановлення дружньої атмосфери і 

взаємозв'язків між учасниками спілкування; отримання учнями можливості 
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бути більш незалежними і впевненими в собі; заохочення викладачем 

студентів до співпраці; отримання учнями можливості подолати проблему 

мовного бар'єру; нівелювання авторитарної позиції викладача; залучення 

до роботи кожного учня; допомога із відсталими студентами; постійне й 

активне використання раніше набутого досвіду [58]. А застосування 

інтерактивних технологій навчання залежить від певних умов: минулого і 

теперішнього досвіду студентів; наявності мотивації навчання; атмосфери 

комфорту і взаємоповаги; визначення цілей навчання; активного 

прилучення учасників до процесу навчання; врахування здібностей 

(темперамент, сприймання, спеціальність); учасники заняття керують 

навчальним процесом (погляд, ідея, тема реферату); надання можливості 

самореалізації і самоконтролю учасникам навчального процесу. Проте, за 

будь-яких умов викладач проводить інтерактивне заняття [58]. 

Слід врахувати думку В. Ягоднікової, що інтерактивне навчання є 

ефективним методом стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності та сприяє:  

- оволодінню етапами навчальної діяльності,  

- розвитку критичного мислення,  

- росту впевненості у власні сили,  

- розвитку самостійності,  

- формуванню позитивної Я-концепції,  

- розвитку креативності,  

- формуванню організаторських і комунікативних здібностей,  

- формуванню відповідних життєвих і професійних компетенцій,  

- зростанню успішності [287]. 

Таким чином, інтерактивне навчання – це освітній процес, що 

ґрунтується на принципах гуманізації, демократизації, диференціації та 

індивідуалізації і становить соціально мотивоване партнерство, центром 

уваги якого є не процес викладання, а організована творча співпраця 

рівноправних особистостей на рівні суб’єкт-суб’єктної взаємодії [287]. 
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Саме інтерактивне навчання за своєю формою є основою усіх 

методів підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Отже, означені форми організації навчального процесу передбачали 

застосування таких методів:  

 - у межах лекційних занять: інтерактивні лекції (лекція-конференція, 

лекція-діалог, проблемна лекція); 

 - у межах семінарських занять: семінар-диспут, на якому 

відбувається колективне обговорення теми з метою знаходження шляхів 

вирішення різноманітних проблем розвитку соціального туризму; 

проектний семінар, що передбачає командне вирішення студентами певної 

проблеми з надання туристичних послуг різним соціальним категоріям 

клієнтів у процесі створення проекту; семінар-практикум, який передбачає 

виконання студентами різноманітних індивідуальних та групових 

практичних завдань після обговорення проблемних питань соціального 

туризму. 

 - у межах практичних занять: 

 - аналіз реальних професійних ситуацій – з досвіду надання 

туристичних послуг соціально незахищеним категоріям населення різними 

туристичними організаціями; 

 - метод інцидентів – аналізу стресових, проблемних ситуацій, що 

забезпечують формування вмінь діяти конструктивно при вирішенні 

конфліктних ситуацій; 

 - рольові ігри – програвання різних ролей професійної взаємодії; 

 - метод мозкового штурму – групове вирішення складних 

професійних проблем; 

 - проектні методи – створення проектів за різноманітною 

професійною тематикою відповідно до етапів проектної діяльності; 

 - ігрові методи – вікторини, бліц-опитування, ребуси та ін.; 
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 - рефлексивні методи – рефлексивні запитання, шкали самооцінки, 

схематизації та ін.; 

 - тренінгові методи – групові дискусії, виконання практичних вправ 

на активізацію мотиваційних ресурсів, емотивних та саморегулятивних, 

комунікативних та рефлексивних здібностей. 

Для формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму особливе значення 

мають парна та групові форми роботи, що дають змогу розвивати їх 

емотивні та комунікативні якості, вміння співпрацювати с різними 

категоріями людей, визначати їх потреби. 

Згідно з думкою науковців, парне навчання – це форма організації 

навчання студентів у малих групах, що об'єднані спільною навчальною 

метою. За такої організації навчання викладач керує роботою кожного 

студента опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність 

групи. Таке навчання відкриває для студентів можливості співпраці зі 

своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної 

людини до спілкування, сприяє досягненню особистостями вищих 

результатів засвоєння знань і формування вмінь. Така форма легко й 

ефективно поєднується із традиційними формами та методами навчання і 

може застосовуватися на різних етапах навчання [209]. 

Крім того, професійна підготовка передбачає використання таких 

засобів як:  

 - навчально-методичні матеріали (науково-практичні посібники, 

словники, енциклопедії, туристичні каталоги, роздатковий матеріал для 

тестів і опитувань, практичних завдань: рекламна продукція туристичних 

організацій, тощо); 

 - технічні засоби навчання (презентації, відеоматеріали тощо) та 

інформаційні ресурси (СЕЗН Moodle, соціальні мережі, мережа Internet, 

спеціалізовані туристичні веб-ресурси, персональні профілі, тощо). 
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Діагностико-результативна складова структурної моделі відображає 

критерії та рівні, завдяки яким визначено результат дослідження, а саме - 

сформованість готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Для встановлення відповідності готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності вимогам щодо наявності цінностей, 

знань та умінь у сфері соціального туризму необхідно виокремити 

відповідні критерії та їх показники. 

Вибір критеріїв здійснювався на засадах застосування показника 

обґрунтованості інформації, сутність якого полягає в тому, що довіряти 

отриманій інформації можна тільки в тому випадку, коли вона є 

адекватною об’єкту вимірювання. Вивчення готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

відбувалося за такими критеріями – мотиваційний (М), знаннєвий (З), 

вміннєвий (В), рефлексивний (Р). 

Мотиваційний критерій готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму характеризується 

такими показниками як: мотивація професійної діяльності та професійного 

розвитку, гуманістична спрямованість як зорієнтованість на особистість 

іншої людини, прийняття та повага її цінностей, визнання унікальності та 

самоцінності кожної людини, незалежно від її статусу, особливостей 

психофізичного стану, стану здоров’я тощо. 

Показники знаннєвого критерію дозволяють оцінити знання 

майбутніх фахівців з туризму щодо: соціально-психологічних, етичних 

основ діяльності у сфері соціального туризму; особливостей надання 

туристичних послуг різним соціальним категоріям населення; 

особливостей соціалізації незахищених верств населення, їх особливих 

потреб та методів врахування у туристичній діяльності; сутності 

інклюзивного туризму, вимог до організації безбар’єрного простору; 

сутності туризму людей похилого віку (туризму третього віку), вимог до 
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його організації; основ організації та управління діяльністю у сфері 

соціального туризму; міжособистісних і міжгрупових відносин, які можуть 

впливати на професійну діяльність; способів комунікації різних соціальних 

категорій населення; соціокультурних факторів та їх вплив на індивіда, 

групу, громаду; професійних вимог до фахівців з соціального туризму. 

До показників вміннєвого критерію готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму було 

віднесено сформованість відповідних діагностико-аналітичних, 

конструктивно-проектувальних, організаційно-технологічних і соціально-

комунікативних вмінь. 

Рефлексивний критерій готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму визначається 

наявністю таких показників: розвинені особистісно-професійні якості в 

цілому (комунікабельність, вміння керувати своєю поведінкою) та 

рефлексивність як системоутворювальна якість зокрема.  

Взаємозв’язок критеріїв та показників із компонентами готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму поданий у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Критерії та показники сформованості готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

Компоненти Критерії Показники 

Ціннісно-

мотиваційний 

(ЦМК) 

Мотиваційний 

(М) 

внутрішня мотивація професійної діяльності та 

професійного розвитку,  

потреба у досягненні мети, 

гуманістична спрямованість, ціннісне ставлення до 

соціального туризму 

Когнітивний 

(КогнК) 
Знаннєвий (З) 

сформовані професійні знання з: 

соціально-психологічних, етичних основ діяльності у 

сфері соціального туризму;  

особливостей надання туристичних послуг різним 

соціальним категоріям населення;  

особливостей соціалізації незахищених верств 

населення, їх особливих потреб та методів врахування 

у туристичній діяльності;  

сутності інклюзивного туризму, вимог до організації 

безбар’єрного простору;  
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На підставі критеріїв і їх показників було визначено рівні готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

Аналіз наукової літератури дає можливість стверджувати, що для 

надання характеристики готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму потрібно поєднати 

якісні та кількісні характеристики. Тому нами були визначені чотири рівні 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму: низький, середній, достатній, високий, що 

висвітлюють рух від елементарного та локально-конструктивного 

вираження ознак до системно-конструктивного та творчого (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Рівні сформованості готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму 

К
р

и
т
ер

ії
 

Рівні 

Високий Достатній Середній Низький 

сутності туризму людей похилого віку (туризму 

третього віку), вимог до його організації;  

основ організації та управління діяльністю у сфері 

соціального туризму;  

міжособистісних і міжгрупових відносин, які можуть 

впливати на професійну діяльність;  

способів комунікації різних соціальних категорій 

населення;  

соціокультурних факторів та їх вплив на індивіда, 

групу, громаду;  

професійних вимог до фахівців з соціального туризму 

Конструктивний 

(КонК) 
Вміннєвий (Д) 

сформовані професійні вміння: 

діагностико-аналітичні;  

конструктивно-проектувальні; 

організаційно-технологічні; 

соціально-комунікативні 

Особистісний  

(ОК) 

Рефлексивний 

(Р) 

рефлексивність, адекватна самооцінка власної 

професійної готовності, 

здатність до саморозвитку, 

комунікабельність, 

вольова саморегуляція (самоменеджмент) 
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Готовність 

майбутніх 

фахівців з туризму 

до професійної 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 

актуалізується на 

творчому рівні 

Готовність майбутніх 

фахівців з туризму до 

професійної 

діяльності у сфері 

соціального туризму 

актуалізується на 

системно-

конструктивному 

рівні 

Готовність майбутніх 

фахівців з туризму до 

професійної 

діяльності у сфері 

соціального туризму 

актуалізується на 

локально-

конструктивному 

рівні 

Готовність 

майбутніх 

фахівців з 

туризму до 

професійної 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 

актуалізується на 

елементарному 

рівні 

Характеристика 

М
о

т
и
ва

ц
ій

н
и
й

 

Стійка позитивна 

спрямованість на 

діяльність у сфері 

соціального 

туризму, стійке 

прагнення до 

професійного 

розвитку, стійкі 

орієнтації на 

гуманістичні 

цінності й норми, 

мотивація 

досягнення стійка 

Позитивна 

спрямованість на 

діяльність у сфері 

соціального туризму; 

прагнення до 

професійного 

розвитку; 

мотивація досягнення 

виражена частково; 

виражені орієнтації 

на гуманістичні 

цінності й норми 

Недостатньо стійка 

спрямованість на 

діяльність у сфері 

соціального туризму, 

гуманістичні 

орієнтації на 

реалізацію функцій 

соціального туризму 

виявляються 

ситуативно; 

недостатньо 

виражена мотивація 

досягнення 

Відсутність 

професійної 

спрямованості на 

діяльність у сфері 

соціального 

туризму, 

ситуативні 

гуманістичні 

цінності,  

домінування 

мотивації 

уникання 

 

З
н
а
н
н
єв

и
й
 

Наявність системи 

професійних знань 

щодо діяльності у 

сфері соціального 

туризму в їх 

міждисциплінарно

му інтеґруванні  

Епізодичність 

міждисциплінарного 

інтеґрування 

професійних знань у 

сфері соціального 

туризму 

Накопичувальний 

характер 

професійних знань 

щодо діяльності у 

сфері соціального 

туризму та 

епізодичність їх 

міждисциплінарного 

інтегрування 

Безсистемність і 

фрагментарність 

професійних 

знань щодо 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 

В
м

ін
н
єв

и
й
 

Наявність 

професійних вмінь 

окресленого 

змісту в їх 

міждисциплінарно

му інтеґруванні, 

вміння 

співвідносити 

теоретичні знання 

з практикою 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 

Епізодичність 

міждисциплінарного 

інтеґрування 

професійних вмінь та 

часткове 

співвіднесення 

теоретичного знання 

з практикою 

діяльності у сфері 

соціального туризму 

Накопичувальний 

характер 

професійних вмінь та 

епізодичність їх 

міждисциплінарного 

інтеґрування, 

ситуативне 

співвіднесення 

теоретичного знання 

з практикою 

діяльності у сфері 

соціального туризму 

Безсистемність і 

фрагментарність 

професійних 

вмінь у сфері 

соціального 

туризму, 

відсутність умінь 

співвідносити 

теоретичні знання 

з практикою 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 
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Р
еф

ле
к
си

вн
и
й

 

Сформованість 

базових 

професійних 

якостей, адекватна 

самооцінка, 

розвинена 

рефлексивність 

Помірно виражена 

сформованість 

базових професійних 

якостей; адекватна 

самооцінка, 

розвинена 

рефлексивність на 

достатньому рівні 

Недостатня 

сформованість 

базових професійних 

якостей (переважно 

на середньому рівні), 

у тому числі 

рефлексивності та 

саморегуляції при 

адекватній, проте 

нестійкій самооцінці 

Низький рівень 

сформованості 

базових 

професійних 

якостей, у тому 

числі 

рефлексивності та 

саморегуляції, 

неадекватна 

самооцінка 

 

Діагностико-результативна складова: таким чином, відображає 

критерії та рівні готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Отже, презентована структурна модель формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму є схематичним відображенням освітнього процесу та 

вимагає практичної апробації з метою отримання бажаного результату. 

 

2.2. Оновлення змісту професійної підготовки на засадах 

інтегративного й метапредметного підходів 

 

На основі проведених наукових пошуків з питань формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму нами досліджено особливості підготовки фахівців 

туристичної сфери та визначено низку її важливих характеристик.  

Так, науковці Т. Соловей і М. Чайковський, виокремлюють базові 

для фахівців туристичної сфери знання, які вважаються не менш 

важливими порівняно зі знаннями із теорії та практики туризму, а саме:  

− знання про розвиток людини та її поведінку, особливо під 

впливом соціального, культурного, економічного середовища;  

− психологію надання й отримання допомоги; способи 

комунікації людей, вербальної і невербальної поведінки;  

− групові процеси й взаємовплив групи та індивіда; 
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− значення соціокультурних факторів і їх вплив на індивіда, 

групу, громаду: релігія, духовні цінності, закони, соціальні 

інститути;  

− психологію міжособистісних та міжгрупових відносин;  

− громаду, процеси, що мають місце у ній, способи розвитку й 

зміни, її соціальні служби і ресурси;  

− соціальні служби: структуру, організацію, методи роботи; себе 

як особистість і ті особистісні відносини, які можуть впливати 

на професійну діяльність [245, с. 221]. 

Професійна діяльність фахівця туристичної сфери багатогранна і має 

багато спільного з соціальною роботою та психологією, відтак, для того, 

щоб він був здатний на належному рівні виконувати свої функції, він 

повинен:  

−  володіти якостями, які забезпечують професійну придатність – 

емпатія, доброзичливість, аутотентичність, відкритість, 

конкретність, безпосередність, комунікабельність, 

ініціативність;  

− дотримуватись високих моральних стандартів, етичних 

зобов’язань стосовно клієнтів, колег;  

− бути відкритим новому досвіду і постійно займатися 

професійним самовдосконаленням;  

− володіти високою загальною культурою, бути добре 

поінформованим про сучасні політичні, економічні, соціальні 

процеси в суспільстві;  

− уміти передбачати наслідки своїх дій, упроваджувати в життя 

продуману і послідовну лінію;  

− бути  професійно адаптованим;  

− мати професійний такт.  
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Так, Є. Холостова, серед складових, що є необхідними у процесі 

формування професійної компетентності фахівця цієї сфери діяльності 

окрім професійних знань та умінь, виокремлює такі [246, с. 366]: 

− професійне покликання;  

− глибока мотивація для виконання роботи в різних її 

модифікаціях;  

− розвинені морально-духовні якості, схильність до роботи з 

людьми;  

− загальна професійна майстерність;  

− об’єктивне критичне ставлення до своєї діяльності;  

− здатність все життя вчитися і домагатися самореалізації;  

− професійна гідність. 

Також, спираючись на Стандарт вищої освіти України за 

спеціальністю 242 «Туризм» [216], який визначає компетентності 

випускника: інтегральну, загальні та спеціальні, можемо виокремити ті, що 

притаманні саме фахівцю сфери соціального туризму, а саме: 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів; 

- здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та 

вести претензійну роботу. 

Для забезпечення ефективності процесу формування готовності 

майбутніх фахівців до діяльності у сфері соціального туризму необхідно в 

освітньому процесі дотримуватися таких вимог:  

 - розробка навчальних планів і програм за спеціальними 

дисциплінами на основі сучасних наукових поглядів на теорію сучасного 

туризму в цілому та соціального зокрема, а також практику надання 

туристичних послуг різним категоріям населення; 
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- розкриття змісту ефективної професійної діяльності у всіх видах 

навчальної роботи у ЗВО;  

- усвідомлення суб'єктивної позиції;  

- розвиток таких особистісних якостей у студентів як орієнтація на 

людину, уміння ефективної взаємодії з іншою людиною й позитивного 

спілкування з нею, прагнення до професійного самовдосконалення, 

творчого характеру праці;  

- формування у студентів потреб у підготовці себе до професійної 

діяльності, їх участі в науково-дослідній роботі в галузі туристичної 

діяльності й суміжних дисциплін;  

- надання студентам можливості брати участь у волонтерській 

діяльності;  

- здійснення спеціальної підготовки викладачів закладу вищої освіти 

та співробітників закладів туристичної сфери до приймання практикантів, 

орієнтація їх на контакти й взаємне співробітництво. 

Отже, формування такого складного особистісно-професійного 

утворення як готовність майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму не може забезпечуватися 

декількома педагогічними заходами, не може вбудовуватися в одну та 

навіть дві-три навчальні дисципліни. Відтак, потребує переосмислення 

побудова усього змісту дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки. 

На наш погляд, зміст професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму має 

ґрунтуватися на положеннях інтегрованого та метапредметного підходів, 

реалізаціях яких дає змогу сформувати їх цілісну готовність у закладі 

вищої освіти. Вони, з одного боку, забезпечують оперативність, гнучкість і 

відкритість опанування студентами професійних знань та умінь з 

соціального туризму як сфери діяльності, що постійно розвивається, 

видозмінюється, а з іншого, - дають змогу цілісно, якісно впливати на 
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ціннісно-мотиваційну сферу майбутніх фахівців з метою формування в них 

гуманістичних цінностей, інклюзивної культури як системної здатності 

створювати умови для рівного доступу до туристичних послуг усіх 

категорій населення. 

Взагалі, цілісність, комплексність та міжпредметність підготовки, 

необхідність враховувати зв’язки при вивченні різних дисциплін доводять 

у своїх працях О. Вознюк і О. Дубасенюк [43], В. Гломозда [56], 

Л. Гриценко [63], І. Козловська [116], М. Левочко [133], Л. Фурсова [274] 

та ін. 

На думку М. Левочко, одним із напрямів впровадження інтеграції у 

навчальний процес є встановлення взаємозв’язків між навчальними 

предметами. Вони сприяють удосконаленню процесу формування 

комплексних знань, умінь і навичок; усувають протиріччя, що існують у 

багатопредметній системі викладання між розрізненими знаннями з 

окремих предметів і необхідністю синтезу цих знань, їх комплексного 

застосування на практиці. [133,с. 103]. 

О. Вознюк та О. Дубасенюк [43] вважають, що сукупність 

теоретичних положень, що пояснюють сутність феномена інтеграції у 

сучасній педагогіці, об’єднані загальним поняттям «інтегративний підхід»: 

у результаті інтеграції раніше самостійні елементи поєднуються та певним 

чином синтезуються у цілісну систему на основі встановлення 

функціональних взаємозв’язків, взаємного переходу та доповнення, 

керування, зближення теорій навчання і виховання, об'єднання в системах 

організації освіти та його змісту.  

Вчені також зазначають, що інтеграція в освіті виконує такі функції: 

освітню, виховну, розвивальну, психологічну, методологічну, 

організаційну. При цьому інтеграція може мати різні форми: предметно-

образну, понятійну, світоглядну, діяльнісну, концептуальну тощо. До 

головних способів інтеграції відносяться: уніфікація, універсалізація, 
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категоріальний синтез, екстраполяція, узагальнення, моделювання, 

систематизація [43]. 

Сутність інтеграції, як вважає О. Дятлова, полягає в 

цілеспрямованому взаємопроникненні елементів одного об’єкта в 

структуру іншого, унаслідок чого виникає новий об’єкт із власними 

ознаками. Систематизуючи та узагальнюючи різні підходи, дослідниця 

зазначає, що поняття «інтеграція змісту освіти» можна розглядати як 

об’єднання певних елементів навчального змісту на основі науково 

обґрунтованих підходів, що визначаються необхідністю утворення у 

свідомості учнів системи знань і уявлень про людину і суспільство як 

основи цілісного світогляду [81]. 

Погоджуємося з думкою Л. Фурсової, що завдяки частковій 

інтеграції (поєднання матеріалу з різних предметів, підпорядкованого 

одній темі) заняття набувають високої інформативності, сприяють 

розширенню світогляду, формують логічне мислення [274]. 

Отже, інтегрований підхід дає змогу сформувати у майбутніх 

фахівців цілісне уявлення про соціальний туризм, поєднати погляди різних 

наук на проблему соціалізації, забезпечення життєдіяльності усіх категорій 

населення, а також готовності туристичної сфери до надання ним якісних 

послуг.  

Щодо метапредметного підходу, на засадах якого, на нашу думку, 

має бути оновлений зміст дисциплін навчального плану підготовки 

майбутніх фахівців сфери туризму, то саме він забезпечує змістову 

наскрізність навчання, адже, як стверджують науковці (А. Вербицький, 

О. Хуторський та ін.), за формування більшості навчальних 

компетентностей не можуть відповідати окремі навчальні дисципліни, 

вони мають формуватися тільки в процесі вивчення різних дисциплін, 

наскрізно, завдяки метапредметним темам, а також в різних формах 

практичної та самостійної роботи. 
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Саме метапредмет або метапредметна тема, як стверджує 

А. Хуторський [275], дає змогу студенту та викладачу реалізувати власні 

можливості та прагнення в більшій мірі, ніж звичайний предмет, 

забезпечує можливість різноспрямованого підходу до вивчення єдиних 

фундаментальних об’єктів, відкриває вихід до суміжних тем навчальних 

курсів.  

Метапредметний підхід доповнює та розширює традиційну освітню 

практику, дає змогу майбутньому фахівцю надсистемно поглянути на 

предметний зміст; він тісно пов’язаний з концепцією формування 

розумових дій П. Гальперіна, розвивального та діяльнісного навчання 

Д. Ельконіна та ін. 

Основними частковими принципами реалізації метапредметного 

підходу у професійній підготовці майбутніх з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму нами визначені такі:  

 - трансдисциплінарності (актуалізація ідей соціального туризму на 

всіх навчальних дисциплінах);  

 - зорієнтованості на засвоєння універсальних способів мислення 

(проблематизації, цілепокладання, висування гіпотез, вибір оптимального 

рішення, рефлексії);  

 - понятійних зв’язків (використання універсальної термінології – 

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

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

інвалідністю», «люди пенсійного/похилого/третього віку», 

«малозабезпечені сім’ї», «рівний доступ до якісних послуг» та ін.);  

 - метапредметних установок (формування стійких професійних 

поглядів на рівний доступ осіб до якісних туристичних послуг незалежно 

від статусу, віку та стану здоров’я).  

Враховуючи вищезазначене, зміст дисциплін фахової підготовки за 

спеціальністю 242 Туризм (згідно з планом навчального процесу, поданим 
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у Додатку 9) був оновлений відповідно до положень інтегрованого та 

метапредметного підходів. 

Так, по-перше, - були введені окремі змістові модулі у дисципліни: 

 - першого курсу: «Основи комунікації в сфері обслуговування»; 

 - другого курсу: «Туристичне країнознавство», «Організація 

рекреаційних послуг», «Краєзнавство регіону»; 

 - третього курсу: «Організація анімаційних послуг в туризмі», 

«Технологія туристичної діяльності»; 

 - четвертого курсу: «Програмний туризм», «Реклама в туризмі». 

При чому метапредметною темою усіх цих модулів є тема 

«Соціальний туризм», яка на різних дисциплінах забезпечувала розкриття 

окремих аспектів надання якісних туристичних послуг соціально 

незахищеним верствам населення та реалізацію вищезазначених 

принципів. 

Так, на першому курсі у другому семестрі паралельно з психологією 

студенти спеціальності 242 Туризм опановують дисципліну «Основи 

комунікації в сфері обслуговування», метою якої є: навчання майбутніх 

фахівців особливостям взаємодії у професійній діяльності, а також 

закладення основних знань про комунікацію в понятійному і 

функціонально-дієвому аспектах. Завдання курсу полягають у теоретичній 

та практичній підготовці студентів з питань: засобів передачі інформації, 

структури комунікації; ефективної комунікації у сфері обслуговування; 

комунікативної компетентності студентів; форм і методів взаємодії; 

підвищення культури спілкування.  

З метою підготовки майбутніх фахівців до роботи у сфері 

соціального туризму до структури дисципліни введено змістовий модуль 

«Особливості професійної комунікації з соціально незахищеними 

верствами населення», завданням якого є: опанування студентам 

професійними знаннями та вміннями щодо особливостей професійної 
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взаємодії із різними соціальними категоріями клієнтів та усвідомлення їх 

різних соціальних потреб.  

Зміст модуля складається з:  

 - вступної інтерактивної лекції «Особливості процесу соціальної 

комунікації», яка надає загальне уявлення про процес комунікації, його 

види й особливості;  

 - семінару-бесіди «Особливості комунікації з соціально 

незахищеними верствами населення в професійній діяльності», в процесі 

якого аналізуються особливості комунікації соціально незахищених верств 

населення. Для контролю та закріплення отриманих знань застосовувалися 

тести, а також інтерактивне завдання «Комунікація» – рольова гра, яка 

формує у студентів навички професійної взаємодії з людьми пенсійного 

віку, людьми з інвалідністю та малозабезпеченими сім’ями. 

На другому курсі відбувається оновленні змісту таких дисциплін як 

«Туристичне країнознавство», «Організація рекреаційних послуг», 

«Краєзнавство регіону». 

Відповідно до навчального плану, дисципліна «Туристичне 

країнознавство» входить до обов'язкових дисциплін циклу професійної 

підготовки освітньої програми та викладається в 3 семестрі другого курсу. 

Дисципліна передбачає вирішення такої мети як ознайомлення 

студентів з основами теорії країнознавства в туризмі, вивченням основних 

термінів, понять, базових елементів комплексних країнознавчо-

туристичних характеристик, їх сутності і функцій. Її основними 

завданнями є: висвітлення теоретичних основ і методики вивчення 

географічного положення тієї чи іншої країни; характеристика природних 

умов та вплив цих умов на розвиток туризму; характеристика населення і 

народів країни, аналіз основних демографічних показників, особливостей 

розміщення населення, вивчення його етнічного і конфесійного складу, 

оцінка якості населення і та інших питань. Відповідно до завдань з 

підготовки майбутніх фахівців до діяльності у сфері соціального туризму, 
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до структури дисципліни введено змістовий модуль «Особливості 

соціальної, культурної та економічної сфер у країнах Європи для людей з 

особливими потребами».  

Зміст модуля складається з:  

 - вступної інтерактивної лекції «Методика складання 

характеристики країни», вона формує загальне уявлення про особливості 

соціальної, культурної та економічної сфер Європейських країн стосовно 

забезпечення рівнях можливостей людей з особливими соціальними 

потребами (людей з інвалідністю, пенсіонерів та осіб поважного віку, 

малозабезпечених тощо); 

 - семінару, в процесі якого аналізуються особливості соціальної, 

культурної та економічної сфер у країнах Європи для людей з особливими 

потребами. Для контролю та закріплення отриманих знань застосовувалися 

тести, а також інтерактивне завдання «Соціальний туризм в Європі» – це 

проектна робота, що передбачає командну взаємодію студентів у процесі 

створення карти соціального туризму в певній Європейській країні. 

Студентська група випадковим чином розподілялась на декілька команд, 

яка отримувала назву країни (Німеччина, Данія, Швеція, Польща та ін.), 

карту соціального туризму якої вона мала створити, відзуалізувати та 

презентувати групі. 

Дисципліна «Організація рекреаційних послуг» входить до 

обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми 

та викладається в 4 семестрі другого курсу. Її метою є вивчення процесів 

створення і діяльності ринку рекреаційних послуг у межах певного 

соціокультурного утворення; а завдання полягають у: формуванні у 

студентів наукових уявлень про сутність та структуру рекреаційних 

систем; про туристичні ресурси рекреаційних комплексів України; наданні 

професійної характеристиці рекреаційного туризму. 
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До структури дисципліни введено змістовий модуль «Особливості 

надання послуг для соціально незахищених верст населення в 

рекреаційних комплексах України».  

Зміст модуля складається з:  

 - вступної інтерактивної лекції «Застосування інноваційних 

технологій в процесі задоволення потреб споживача на ринку 

рекреаційних послуг», яка забезпечує формування знань студентів щодо 

ринку рекреаційних послуг України для людей з інвалідністю, пенсіонерів 

та осіб поважного віку;  

 - інтерактивного семінару «Особливості надання послуг для 

соціально незахищених верст населення в рекреаційних комплексах 

України», в процесі якого аналізуються існуючі рекреаційні комплекси 

України та особливості їх функціонування у контексті задоволення потреб 

різних соціальних категорій населення. Для закріплення пройденого 

матеріалу проводиться інтерактивна вправа «Гість» – рольова гра, яка 

формує у студентів навички з обслуговування гостей з особливими 

соціальними потребами в рекреаційних комплексах. 

Згідно з навчальним планом, дисципліна «Краєзнавство регіону» 

входить до обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки 

освітньої програми та викладається в 4 семестрі другого курсу. 

Метою зазначеного курсу є формування у студентів системи знань 

про складові туристично-рекреаційного потенціалу краю – пам'ятки 

природи, історії і культури, природні рекреаційні ресурси, ступінь їх 

освоєння і характер експлуатації, музеї та інші об'єкти туристичної 

інфраструктури, різноманітні аспекти розвитку готельно-ресторанної 

справи в краї, а також ознайомлення з особливостями культурно-

історичного розвитку регіонів України. Завданнями курсу є: оволодіння 

знаннями теоретичних та методологічних основ туристичного краєзнавства 

на регіональній основі; формування у студентів наукових уявлень про 

сутність та структуру краєзнавства в цілому та України і Запорізької 
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області зокрема; ознайомлення студентів з особливостями історичного та 

просторово-територіального устрою регіону і відомостями про туристичні 

ресурси краю та їхню галузеву специфіку; ознайомлення з можливостями 

використання краєзнавчих ресурсів регіону в готельно-ресторанній справі. 

З метою підготовки студенті до роботи у сфері соціального туризму 

до структури дисципліни введено змістовий модуль «Культурно-

природнича сфера як умови розвитку соціального туризму в Запорізькому 

регіоні». Його першочерговим завданням є: надання студентам 

професійних знань щодо взаємозв'язку навколишнього середовища та 

туризму в Запорізькому регіоні.  

Зміст модуля складається з:  

 - інтерактивної лекції «Методичні основи краєзнавчого вивчення 

ролі культурно-природної сфери в туризмі», вона надає загальне уявлення 

про особливості культури і природи Запорізького регіону;  

 - семінару «Особливості культурно-природничої сфері як основи 

розвитку соціального туризму в Запорізькому регіоні», в процесі якого 

аналізується культурний та природний потенціал для розвитку соціального 

туризму в регіоні. Для контролю та закріплення отриманих знань 

застосовується дидактичне опитування, а також інтерактивне завдання 

«Екскурсія» – рольова гра, яка формує у студентів навички спілкування з 

пенсіонерами та людьми похилого віку. 

На третьому курсі професійної підготовки дисципліна «Технологія 

туристичної діяльності» входить до обов'язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки освітньої програми та викладається в 6 семестрі 

третього курсу. Мета курсу полягає у формуванні у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних умінь з проектування процесів 

обслуговування туристів і укладання угод із постачальниками туристських 

послуг; оформлення виїзних документів згідно законодавчої бази України 

в сфері туризму. Завданнями курсу є: формування розуміння процесів 

організації туристичних подорожей і комплексного туристичного 
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обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, 

рекреаційного); формування здатності розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту; 

підвищення розуміння принципів і процесів формування та організації 

роботи суб’єкта туристичного бізнесу та його підсистем. 

З метою формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму до структури 

дисципліни введено змістовий модуль «Організаційно-правове 

забезпечення туристичної індустрії в Україні». Його першочерговим 

завданням є: проаналізувати стан законодавчої бази України в сфері 

туризму та визначити основні завдання державної політики у сфері 

соціального туризму».  

Зміст модуля складається з: 

 - вступної  інтерактивної лекції «Функціонування туристичної 

індустрії: регуляторні особливості», яка надає загальне уявлення про 

основи державної політики в сфері туризму та орієнтує студента в 

основних напрямах надання туристичних послуг різним категоріям 

населення;  

 - семінару «Організаційно-правове забезпечення туристичної 

індустрії в Україні», в процесі якого проводиться аналіз туристичних 

підприємств щодо надання послуг людям соціально незахищених верств 

населення. Для контролю та закріплення отриманих знань застосовуються 

тести, а також завдання для самостійної роботи «Творчий конкурс» – 

розробити програму розвитку соціального туризму в Запорізькому регіоні.  

Дисципліна «Організація анімаційних послуг в туризмі» входить до 

обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми 

та викладається в 6 семестрі третього курсу, її мета курсу опанування 

студентами професійних знань і вмінь щодо організації анімаційних 

послуг в туризмі. Завданнями курсу є: оволодіння студентами знань щодо 

сутності, значення і передумов зародження анімаційної діяльності; 
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ознайомлення з особливостями проектування анімаційних програм; 

визначення особливостей роботи аніматорів з різними категоріями 

туристів; отримання практичних навичок організації і проведення 

анімаційних заходів різного спрямування. 

З метою підготовки студентів до роботи у сфері соціального туризму 

до структури дисципліни введено змістовий модуль «Особливості 

анімаційної діяльності з туристами різних соціальних категорій». Його 

завданням є: надання студентам професійних знань щодо особливостей 

організації анімаційної діяльності різних соціальних  категорій туристів.  

Зміст модуля складається з:  

 - інтерактивної лекції «Організація анімаційної діяльності різних 

соціальних  категорій туристів», яка надає загальне уявлення про зміст 

анімаційної діяльності соціально незахищених категорій населення;  

 - семінару «Особливості анімаційної роботи з туристами різних 

соціальних категорій», в процесі якого визначаються основні підходи та 

умови надання якісних анімаційних послуг соціально незахищеним 

категоріям населення. Для контролю та закріплення отриманих знань 

застосовувалися інтерактивні тестові завдання, а також індивідуальне 

практичне завдання «Творчий конкурс» – створення анімаційної програми 

для соціально незахищених верств населення. 

На четвертому курсі професійної підготовки майбутніх фахівців за 

спеціальністю 242 Туризм, згідно з навчальним планом, дисципліна 

«Програмний туризм» входить до обов'язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки освітньої програми та викладається в 8 семестрі 

четвертого курсу. Метою курсу є формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних умінь з проектування процесів 

обслуговування туристів і укладання угод із постачальниками туристських 

послуг; оформлення виїзних документів згідно законодавчої бази України 

в сфері туризму. 
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Завданнями курсу є: формування розуміння процесів організації 

туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування 

(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного); 

формування здатності розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання туристичного продукту; підвищення розуміння 

принципів і процесів формування та організації роботи суб’єкта 

туристичного бізнесу та його підсистем. 

До структури дисципліни введений змістовий модуль «Особливості 

обслуговування соціально незахищених верств населення при організації 

автобусних турів». Його головне завдання – визначити категорії соціально 

незахищених верств населення і проаналізувати особливості організації 

автобусних турів відповідно до потреб зазначених категорій.  

Зміст модуля складається з: 

 - вступної інтерактивної лекції «Основні види програмного туризму, 

їх зв’язки та сутність їх використання», яка надає загальне уявлення про 

основи програмного туризму, його види та сутність, а також підводить 

студента до роботи змістового модулю;  

 - семінару «Особливості обслуговування соціально незахищених 

верств населення при організації автобусних турів», завданням якого є 

розробка туру для людей з особливими потребами. Для контролю 

отриманих знань проводилось опитування. А також, для закріплення 

матеріалу, застосовувалось інтерактивне практичне завдання «Значення 

туризму для суспільства країни» – це інтерактивна вікторина. 

Дисципліна «Реклама в туризмі», входить до обов'язкових дисциплін 

циклу професійної підготовки спеціальності та викладається в 8 семестрі 

четвертого курсу, згідно з навчальним планом. Метою курсу є формування 

у майбутніх бакалаврів знань щодо основ рекламної діяльності в туризмі та 

практичних умінь з організації рекламної діяльності, оцінки ефективності 

туристичної реклами. В ході вивчення дисципліни вирішуються такі 

завдання: засвоєння студентами основних понять, категорій і принципів 



 143 

туристичної реклами, навиків формування та оцінки рекламних звернень; 

навчання методам використання рекламних засобів; набуття досвіду 

рекламної діяльності в туризмі. 

До структури дисципліни введено змістовий модуль «Особливості 

рекламного звернення для соціально незахищених верств населення». 

Метою змістового модуля є: визначення структури рекламного звернення 

різним соціально незахищеним категоріям населення та особливостей його 

створення. 

Здійснення завдань модуля відбувалось завдяки: 

 - інтерактивної лекції «Структура, форма та стиль рекламного 

звернення», яка забезпечує формування загального уявлення про сутність і 

особливості рекламного звернення для соціально незахищених верств 

населення  відповідно до їх особливих потреб;  

 - семінару «Особливості рекламного звернення для соціально 

незахищених верств населення», в процесі якого проводиться аналіз 

процесу створення реклами для соціально незахищених верств населення. 

Для закріплення отриманих знань застосовувалися контрольні запитання, а 

також пропонується інтерактивне практичне завдання «Творчий конкурс» 

– створення рекламного слогану для соціальної реклами.  

Для систематизації, узагальнення набутих професійних знань про 

професійну діяльність у сфері соціального туризму та формування усіх 

груп професійних умінь у 8 семестр четвертого курсу був введений 

спецкурс «Соціальний туризм» (Додаток 9) загальним обсягом 120 годин, з 

яких 30 лекційних годин, 14 годин практичних занять, 76 годин 

самостійної роботи.  

Метою спецкурсу «Соціальний туризм» є оволодіння студентами 

комплексу професійних знань та вмінь щодо діяльності у сфері 

соціального туризму, розвиток їх професійних якостей, ціннісного 

ставлення до рівного доступу до якісних туристичних послуг. 

Основними завданнями спецкурсу є:  
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 ознайомлення студентів із нормативно-правовою базою, соціально-

економічними умовами країни для розвитку соціального туризму; 

 оволодіння студентами знаннями щодо сутності соціального 

туризму, різними його технологіями; 

 усвідомлення студентами перспектив цього виду туристичної 

діяльності в Україні. 

Спецкурс містить 6 тем, а саме:  

1) загальна характеристика соціального туризму як сфери 

туристичної діяльності;  

2) особливості соціального туризму у світі та в Україні;  

3) перспективи розвитку соціального туризму в Україні;  

4) особливості обслуговування різних соціальних категорій 

населення при організації турів;  

5) екскурсійна діяльність: робота з соціально незахищеними 

верствами населення;  

6) культура обслуговування різних соціальних категорій населення 

у закладах розміщення та громадського харчування. 

Кожна із зазначених тем реалізовувалась завдяки інтерактивним 

лекціям та практичним заняттям, що будувалися за принципами 

діяльнісного підходу, тобто в активний спосіб. Для глибокого засвоєння та 

закріплення набутих професійних знань та умінь для здійснення 

професійної діяльності у сфері соціального туризму було розроблено 

практикум. Практикум містить різні види практичних завдань (тести, 

вікторини, рольові ігри, діяльнісні завдання, проектні роботи, тощо) та 

інші форми активної роботи, спрямовані на закріплення й осмислення 

теоретичного матеріалу та формування необхідних умінь і навичок. Всі 

практичні завдання структуровані за темами робочої програми навчальної 

дисципліни «Соціальний туризм». 

Підсумовуючи вищезазначене, саме оновлення змісту дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю 242 Туризм на засадах 
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інтегративного й метапредметного підходу, на нашу думку, забезпечить 

формування готовності майбутніх фахівців до роботи у сфері соціального 

туризму, адже створює цілісність, логічну поєднаність, наскрізність та 

контекстність усього освітнього процесу. 

 

2.3. Спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми 

фахівцями первинного професійного досвіду у сфері соціального 

туризму 

 

Практична підготовка – це обов'язковий компонент освітньо-

професійної програми для здобуття студентами кваліфікаційного рівня, що 

є своєрідною ланкою між аудиторним теоретичним навчанням і 

самостійною практичною діяльністю студентів, яке сприяє формуванню їх 

професійної готовності. Метою практичної підготовки є набуття 

здобувачами вищої освіти певного рівня умінь і навичок у сфері їх 

майбутньої професійної діяльності.  

На думку А. Віндюка, специфіка професійної діяльності в 

туристичній галузі проявляється в особливих вимогах до практичної 

підготовки майбутніх фахівців цього напряму. Тому питання з’ясування 

гармонійного співвідношення академічного навчання та практики на 

туристичних підприємствах у процесі професійної підготовки в закладах 

вищої освіти, обґрунтування й розроблення адекватних практико-

орієнтованих форм і методів підготовки майбутніх фахівців з туризму є 

важливими й своєчасними [41]. 

Звертаючи увагу на це, можемо стверджувати, що формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму буде малоефективним без відповідної їх практичної 

підготовки. 

До проблеми загальної професійної підготовки майбутніх фахівців у 

сфері туризму зверталися такі наукові діячі, як: А. Віндюк [41], Л. Сакун 
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[232], Л. Поважна [199], Н. Фоменко та М. Скрипник [272], В. Федорченко 

[266], Г. Цехмістрова [278] та ін.  

Зокрема, аналізуючи роль практики у процесі підготовки фахівця, 

Л. Поважна вказує на її значення у розвитку навичок організаторської, 

управлінської діяльності, у прийнятті професійних рішень з урахуванням 

їх соціально-економічних і психологічних наслідків та застосуванні 

прогресивного досвіду в майбутній діяльності [199].  

В. Федорченко, в своїх наукових працях, визначає, що практичне 

навчання студентів у реальному середовищі індустрії гостинності шляхом 

оволодіння професійно значущими знаннями, формування умінь і навичок 

– це основний напрям удосконалення їх професійної майстерності. 

Навчальна і виробнича практика дає змогу ознайомити студентів з 

роботою підприємств та установ, з їх організацією, управлінням, 

плануванням. Завдяки цьому практиканти одержують інформацію про 

зміст і особливості їх майбутньої професійної діяльності [264].  

Отже, відзначимо, що практична підготовка сприяє формуванню 

професійної готовності фахівця та дає змогу:  

- оволодіти необхідними знаннями щодо сучасних змін у 

державотворенні, умінням і навичками прийняття та пошуку інноваційних 

шляхів виваженої раціональності у майбутній професійній діяльності; 

- виявити уміння та навички організаторської, управлінської 

діяльності щодо забезпечення трудової та технологічної дисципліни, 

створення безпечних умов праці для здоров'я; 

- приймати професійні рішення з урахуванням їх соціально-

економічних та психологічних наслідків; 

- володіти уміннями та навичками застосування прогресивного 

досвіду з питань організації управління й визначення можливих обсягів, 

умов і сукупності наслідків його адаптації в очолюваному підрозділі. 

Але цих знань і умінь у сфері соціального туризму недостатньо.  
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Майбутні фахівці зі сфери соціального туризму мають опанувати 

додатково: 

- вміння знаходити, аналізувати і використовувати інформацію, що 

сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму; оцінювати результати 

проведеної роботи, обґрунтовувати вибір і оптимальність засобів 

соціальної комунікації; 

- виявлення найбільш ефективних шляхів розв’язання поставлених 

завдань та управління у сфері організації соціального туризму;  

- вміння організовувати і управляти туристичною діяльністю у сфері 

соціального туризму, проявляти творчість, активність та самостійність;  

- вміння ефективно взаємодіяти з оточенням при постійній видозміні 

психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального 

середовища, а також формувати сприятливий соціально-психологічний 

клімат у спільній діяльності; 

- вміння створювати умови для об’єктивного виявлення якостей і 

станів осіб з особливими потребами. 

Відтак, саме у межах практичної підготовки майбутніх фахівців з 

туризму мають створюватись умови для актуалізації та удосконалення їх 

професійних умінь з соціального туризму з подальшим об’єднанням в 

єдину систему – індивідуальний професійний досвід, що починає 

формуватися. Саме досвід як сукупність практично засвоєних знань, умінь 

та навичок, здобутих у процесі навчально-професійної (квазіпрофесійної) 

та реальної професійної діяльності, є підґрунтям переходу професійної 

готовності у професійну компетентність; він визначає подальший 

професійний розвиток майбутніх фахівців.  

Саме у процесі практичної підготовки у закладі вищої освіти 

відбувається формування первинного професійного досвіду майбутніх 

фахівців з соціального туризму, і на цьому етапі, як свідчать результати 
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багатьох наукових досліджень (Ф. Ісмагілова, О. Шумакова та ін.), досвід є 

максимально відкритим для освоєння нового, гнучким та нестабільним. 

Важливим для нашого дослідження є те, що по своїй структурі 

професійний досвід майбутнього фахівця на етапі професійної підготовки 

повністю відповідає структурі його готовності до професійної діяльності. 

Отже, структурними компонентами професійного досвіду майбутніх 

фахівців з туризму визначаються когнітивний, ціннісний, поведінковий та 

рефлексивний компоненти. У своїй інтеграції вони створюють цілісну 

картину професійного досвіду, однією з ознак якої є взаємозв’язок 

інформаційності та практичної значущості. 

Когнітивний досвід створює основу для формування професійних 

смислів, значень, цінностей, він виявляється в оцінних та 

смислоутворювальних діях. Ціннісний досвід поєднує професійні цінності, 

переживання та емоції, забезпечує відкритість майбутнього фахівця для 

переживань, пов’язаних з професійною діяльністю та власним 

професійним розвитком. Поведінковий компонент професійного досвіду 

зумовлює актуалізацію його професійних умінь, детермінує професійні 

вчинки, а рефлексивний – забезпечує його подальше формування, 

усвідомлення/осмислення та розуміння і прийняття. 

Відтак, професійна підготовка сама по собі і передбачає створення 

аналогу професійного середовища, професійної діяльності завдяки різним 

професійним практикам (ознайомчим навчальним, виробничим), що і є 

механізмом формування усіх структур професійного досвіду майбутніх 

фахівців з туризму. 

Крім того, згідно з Положенням про проведення практики, у закладі 

вищої освіти неперервна практика забезпечує соціальну адаптацію 

студента до умов професійної діяльності на основі знання професійно-

етичних норм та професійно-етичного кодексу педагога; розвитку 

професійно-значимих якостей особистості, культури відчуттів (чесності, 

гуманності, толерантності, емпатії та ін.); сприяє оволодінню 
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технологічною культурою майбутньої діяльності, що, у свою чергу, 

формує готовність студента (мотиваційну, когнітивну, технологічну) до 

реалізації соціально-педагогічної діяльності з урахуванням особливостей 

регіону [204].  

Включення студентів у процес практичної підготовки залежить від 

освітньо-професійної програми, навчального плану і графіка навчального 

процесу. Кожен вид практики має свої особливості за формою та змістом.  

Так, З. Фалинська вважає, що організація неперервної практики 

студентів має здійснюватися з урахуванням принципів гуманістичної 

спрямованості навчання та індивідуально-психологічних особливостей 

студентів [263].  

Майбутній фахівець у процесі практичної підготовки, на думку 

Ю. Галагузової, опановує основи:  

 - професійної діяльності з окремими категоріями, різними групами 

дітей та молоді щодо вирішенням їх специфічних проблем, задоволення 

індивідуальних і групових потреб;  

 - науково обґрунтованої раціональної організації праці, прийняття 

управлінських рішень;  

- організації консультаційних і профілактичних заходів з клієнтами;  

 - проведення аналітичної, прогностично-експертної та 

моніторингової роботи;  

- організація та реалізація професійної діяльності [48].  

Особливо важливим в організації практичної підготовки студентів є 

використання інтерактивних технологій навчання. Інтерактивна освітня 

діяльність являє собою розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців, 

до того ж стосується не лише поширення і створення новизни, а й зміни у 

способах діяльності та стилі мислення. 

Програма практичної підготовки майбутніх фахівців з туризму має 

наскрізний характер, який надає повне уявлення про систему професійної 

підготовки за означеним напрямом, формує у студентів практичні вміння 
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та навички майбутньої професійної діяльності з обраного фаху. 

Співвідношення видів практик до курсів навчання відповідно до 

навчального плану здобувачів вищої освіти спеціальності 242 Туризм 

наведено у таблиці 2.3. 

Практична підготовка як невід’ємна частина навчального процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм, 

підсилюється специфікою вивчення дисциплін навчального плану, зокрема 

таких як «Основи комунікації в сфері обслуговування», «Технологія 

туристичної діяльності», «Організація рекреаційних послуг» тощо, які 

мають чітко окреслений прикладний характер, й опанування змісту яких 

відбувається на основі предметно-практичної діяльності у ході навчальної 

та виробничих практик.  

 

Таблиця 2.3. 

Види практики у змісті підготовки майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності 
Курс Тривалість 

(тижні) 

Вид практики 

ІІ 2 Навчальна ознайомча практика 

ІІ 4 Виробнича практика 

ІІІ 4 Виробнича практика 

ІІІ 4 Виробнича практика 

ІV 4 Виробнича практика 

 

Практика майбутніх фахівців з туризму забезпечує розширення 

сфери пізнання студентів завдяки аналізу діяльності туристичних 

підприємств, спостереженню за здійсненням операцій працівниками, їх 

активністю, спілкуванню, виконанню студентами певних професійних 

завдань тощо. Результатом практики є формування професійних умінь і 

навичок, а також активізація професійного розвитку майбутнього 

спеціаліста. 

Орієнтуючись на організацію сучасної системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в зарубіжних країнах, 

зокрема, Італії, Німеччини, Швейцарії, характерними особливостями яких 
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є саме практичне спрямування освіти, нами було скориговано наскрізну 

програму практики відповідно до завдань нашого дослідження таким 

чином, щоб кожна програма практики передбачала вирішення завдань 

студентами з організації соціального туризму з поетапним їх ускладненням 

від курсу до курсу за етапами створення туристичного продукту.  

Крім того, логіка побудови завдань практик ґрунтувалася на русі від 

спостереження за професійною діяльністю фахівців-практиків, осмислення 

їх досвіду до асистенства у ролі помічника фахівця туристичної організації 

з подальшим самостійним виконанням певних професійних функцій при 

постійному рефлексивному аналізі набутого професійного досвіду. 

Задля їх конкретизації спочатку окреслимо структурну основу 

практики в цілому (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Завдання практики в змісті підготовки майбутніх фахівців у сфері 

соціального туризму 
Курс Завдання практики 

І, 

ІІ 

- аналіз нормативно-правових документів туристичної галузі; 

- ознайомлення з особливостями різних категорій туристів відповідно 

класифікації туризму;  

- ознайомлення із загальними відомостями щодо організації соціального 

туризму, виокремлення категорій соціально незахищених верств 

населення; 

- аналіз основних напрямів діяльності туристичного підприємства, 

функціональних обов'язків його посадових осіб; 

- аналіз досвіду реалізації соціального туризму різних туристичних 

організацій, спостереження за діяльністю фахівців; 

- вивчення туристичних ресурсів в регіональному аспекті; 

- формування наукового світогляду  

ІІІ - ознайомлення з основами готельно-ресторанного обслуговування та 

обслуговування клієнтів туристичних фірм, комплексом їх основних і 

додаткових послуг, а також технологічними процесами та операціями, 

які виконуються підприємствами, технікою безпеки й охороною праці;  

- ознайомлення з міжнародними стандартами якості обслуговування, а 

також системою контролю за їх дотриманням; 

- ознайомлення з особливостями обслуговування різних соціальних 

верств населення;  

- спостереження за особливостями обслуговування соціально 

незахищених верств населення; 

- формування професійних вмінь і навичок, необхідних для організації 

туристичної діяльності для задоволення потреб соціально незахищених 

категорій населення; 
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- виконання функцій помічника фахівця з соціального туризму; 

- рефлексивний аналіз власної діяльності 

ІV - аналіз туристичних продуктів підприємства; 

- засвоєння особливостей процесу формування туристичних продуктів 

для забезпечення рівного доступу до якісних туристичних послуг; 

- набуття та закріплення практичних умінь і навичок з організації 

туристичної діяльності з соціально незахищеними категоріями туристів; 

- актуалізація практичних умінь і навичок з організації туристичної 

діяльності з соціально незахищеними категоріями туристів у реальних 

професійних ситуаціях; 

- рефлексивний аналіз власної готовності до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму 

 

Практична підготовка майбутніх фахівців з туризму здійснюється 

на таких базах практик, як: КЗ «Центр туризму», КП «Туристичний 

інформаційний центр Запорізької міської ради», ГРК «SUNRISE Park», 

готель «Reikartz», готель «Khortitsa Palace Hotel», туристична агенція «TPG 

AGENCY», туристична фірма «Вілена Тревел», туристична агенція «Білети 

в літо», туристична агенція «Фортуна Тур», ПП «Зовнішсервіс», 

туристична агенція «Місячне Сяйво» м. Запоріжжя, в яких студенти 

безпосередньо брали участь в організації туристичної діяльності. 

Проходження усіх видів практики студентів-майбутніх фахівців з 

туризму (навчальна ознайомча та виробничі) відбувається за такими 

етапами:  

1) настановний: формування установки на проходження практики в 

туристичних організаціях; забезпечення усвідомлення та прийняття 

студентами мети і завдань практики, її організаційних особливостей, що 

відбувається на настановній конференції в університеті; 

2) змістово-технологічний: відвідування студентами баз практики, 

співпраця з керівником практики від підприємства, вивчення досвіду 

діяльності підприємства, напрямів його роботи, програмного забезпечення 

та особливостей роботи з клієнтами, виконання індивідуального завдання; 

виконання функцій помічника фахівця з соціального туризму; 

3) підсумковий: аналіз результатів практики на підсумковій 

конференції в університеті завдяки: презентації звітів з індивідуального 
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завдання; виконанню інтерактивного практичного завдання (у груповій 

формі відповідно до завдань та тематики практики); індивідуальній та 

груповій рефлексивній оцінці отриманих результатів. 

Навчальна ознайомча практика майбутніх фахівців з туризму (2 

курс 3 семестр, 90 годин) проходить на базі КЗ «Центр туризму». 

Мета практики полягає в ознайомленні студентів з рівнем розвитку 

туризму в регіоні та його туристичними ресурсами. Первинна посада, за 

якою проходить практика – помічник фахівця туристичного 

обслуговування. 

Завдання навчальної ознайомчої практики полягають у: 

1) ознайомленні зі закладом, його статутом, функціями, посадовими 

обов’язками працівників; 

2) характеристиці туристичних ресурсів регіону; 

3) здійсненні аналізу соціально-економічного розвитку регіону і 

формуванні перспектив щодо його покращення шляхом 

використання наявних туристичних ресурсів для організації 

соціального туризму; 

4) спостереженні за діяльністю фахівців з надання туристичних послуг 

різним соціальним категоріям населення з метою визначення її 

особливостей. 

Виробнича практика (2 курс 4 семестр, 180 годин) відбувається у 

КП «Туристичний інформаційний центр Запорізької міської ради». 

Мета практики полягає у визначенні особливостей організації і 

методики проведення туристично-екскурсійної роботи, підготовці 

різноманітних заходів: екскурсій містом, музеями, пам’ятними місцями, 

фестивалів тощо; отримання досвіду суспільної роботи.  

Відповідно до мети завданнями практичної підготовки є: 

1) вивчення особливостей діяльності закладу з подальшим створенням 

характеристики закладу, його статуту, функцій, посадових обов’язків 

працівників; 
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2) спостереженні за діяльністю фахівців з надання туристичних послуг 

різним соціальним категоріям населення з метою визначення її 

особливостей; 

3) ознайомлення з технологіями формування туристичних заходів; 

створення проектів, орієнтованих на соціально незахищені верстви 

населення (за вибором), які б можна було включити до календаря 

проведення туристичних заходів підприємства (робота виконується 

парами або малими групами).  

Для виконання завдання студентам було запропоновано використати 

розроблену схему-орієнтир проекту: 

№ Складові 

1. Назва проекту 

2. Учасники: а) Бенефіціари. 

б) Стейкхолдери 

3. Актуальність проекту 

4. Мета та завдання 

5. Тривалість 

6. Очікувані результати 

7. Зміст проекту: 

 

а) Визначення конкретної проблеми, на 

вирішення якої спрямований проект. 

б) Психолого-педагогічний аналіз причин 

виникнення проблеми та її існування. 

в) План заходів. 

г) Показники, за якими буде оцінюватися 

успішність реалізації проекту. 

4) участь у процесі організації працівниками ТІЦ навчально-

пізнавальних заходів туристичного, екскурсійного і готельного 

спрямування для соціальних верств населення; виконання їх 

характеристики й аналізу. Кожен із заходів аналізувався за такою 

схемою: 

- назва заходу; 

- мета заходу; 

- дата і місце проведення; 

- інвентар і обладнання (за необхідністю); 

- зміст заходу; 

- позитивні та негативні сторони проведення; 
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- рекомендації; 

- П.І.Б. студента-практиканта, який здійснював аналіз. 

Місцем проходження виробничої практики на 3 курсі у 5 семестрі 

(180 годин) є туристичні підприємства (відповідно Закону України «Про 

туризм» – туроператори, турагенції, заклади, що надають послуги з 

тимчасового розміщення і харчування [225]), а саме ГРК «SUNRISE Park», 

готель «Khortitsa Palace Hotel» та «Reikartz» м. Запоріжжя. 

Головною метою практики є поглиблення і закріплення теоретичних 

знань, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі вивчення 

теоретичних дисциплін, набуття практичних умінь, а також ознайомлення 

з організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на 

підприємстві. 

Під час проходження цього виду практики студенти виконують такі 

завдання: 

1. Схарактеризувати заклад та його організаційну структуру за 

планом: 

а) Характеристика закладу: назва, юридична адреса, тип (унітарне, 

корпоративне), форма власності, організаційно-правова форма діяльності, 

відомча підпорядкованість (членство), клас, поверховість, потужність, 

контингент споживачів, режим роботи, форма обслуговування, структурні 

підрозділи. 

б) Нормативно-правові акти, що регулюють відносини між 

споживачем (клієнтом) і виробником послуг (готельним підприємством). 

в) Екстер’єр та інтер'єр готельного закладу (наявність умов для 

розміщення людей з особливими потребами). 

г) Організаційно-управлінська структура: основні служби закладу 

готельного господарства, їх характеристика та взаємозв'язок. Структура 

управління, кількість і склад керівних рівнів. Функціональні та посадові 

інструкції персоналу. 
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2. Проаналізувати організацію й управління закладом готельного 

господарства: 

а) Організація та управління службою приймання та розміщення: 

організація роботи служби приймання та розміщення, ведення нормативної 

документації. Склад та структура служби приймання та розміщення. 

Функціональні зв'язки з іншими структурними підрозділами. Поведінковий 

стандарт і стандарт компетентності (посадові інструкції). Інформаційне 

забезпечення служби приймання та розміщення. 

б) Організація й управління поверховою службою: функціональні 

обов'язки працівників поверхової служби, режим роботи. Організація 

надання побутових послуг на поверсі, умови їх надання. Обслуговування 

людей з особливими потребами. Культура обслуговуючого на поверсі, 

поведінковий стандарт. Вимоги до санітарії та гігієни на поверсі. 

Організація охорони праці обслуговуючого персоналу та протипожежної 

безпеки на поверсі. 

в) Організація надання додаткових послуг: організація надання 

додаткових послуг в готелі, рівень якості послуг, послуги для людей с 

особливими потребами. 

г) Застосування інформаційних технологій в управлінні закладом. 

ґ) Маркетингова політика закладу (реклама, програми лояльності, 

бонусні програми, системи знижок, соціальні пакети тощо). 

3. Виконати аналіз сильних і слабких сторін функціонування 

підприємства та виокремити пропозицій щодо перспектив його розвитку, 

звертаючи увагу на обслуговування соціально незахищених верств 

населення. 

Виробнича практика на 3 курсі 6 семестру (180 годин) проходить в 

таких туристичних підприємствах, як: туристична фірма «Вілена Тревел», 

туристична агенція «Білети в літо» і туристична агенція «Фортуна Тур» 

м. Запоріжжя. 
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Мета виробничої практики – поглиблення і закріплення теоретичних 

знань, набуття певних практичних навичок та досвіду роботи в галузі 

управлінської, планово-економічної, маркетингової діяльності; опанування 

організаційно-технологічними процесами, що відбуваються на 

туристичному підприємстві. 

Перелік завдань виробничої практики: 

1. Характеристика туристичного підприємства: 

1.1. Загальна характеристика туристичного підприємства: назва, 

місце розташування фірми; рік створення; форма власності. 

1.2 Організаційно-правова форма підприємства. 

1.3 Установчі документи (статут та інші). 

1.4. Ліцензія на право здійснення даного виду діяльності. 

1.5. Організаційна структура підприємства (структурні підрозділи). 

1.6. Матеріально-технічна база підприємства. 

1.7. Кадрове забезпечення підприємства. 

2. Організація роботи туристичного підприємства: 

2.1 Вивчення процесів організації туристичних подорожей фірмою: 

характеристика програм перебування туристів і особливостей 

обслуговування різних категорій та типів клієнтів. 

2.2. Вивчення та дослідження процесів, що забезпечують ефективну 

діяльність туристичного підприємства: інформаційно-довідкове 

забезпечення створення тур продукту; комп’ютерне забезпечення 

прикладними програмами для створення, просування на ринку та реалізації 

турпродукту підприємство; аналіз діяльності підприємства щодо залучення 

туристів та роботи фірми з пошуку клієнтури і створення банку даних. 

2.3. Вивчення технології організації туристичних подорожей: 

характеристика процесів резервування та бронювання; робота 

туристичного підприємства по наданню транспортних послуг туристам, 

паспортно-візових послуг; організація страхування туристів туристичним 
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підприємством, страхування транспортних засобів; надання послуг 

соціальним категоріям туристів. 

2.4. Маркетингова політика (реклама, програми лояльності, бонусні 

програми, системи знижок, соціальні пакети тощо). 

3. Виконати аналіз сильних і слабких сторін функціонування 

підприємства та виокремити пропозиції щодо перспектив його розвитку, 

звертаючи увагу на обслуговування соціальних верств населення. 

4. Сформувати та виконати презентацію туристичного продукту для 

однієї з категорій соціально незахищених верств населення (на вибір). 

Освітньо-професійна програма і навчальний план підготовки 

майбутніх фахівців з туризму передбачає проходження виробничої 

практики 4 курсу (7 семестр, 180 годин) також на базах туристичних 

підприємств. У межах нашого дослідження студенти проходили визначену 

практичну підготовку в туристичних агенціях «TPG AGENCY» і «Місячне 

Сяйво», а також на ПП «Зовнішсервіс» м. Запоріжжя. 

Метою виробничої практики є закріплення студентами теоретичних 

знань, вмінь і практичних навичок, досвіду роботи в галузі; набуття 

професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретних ситуацій, які виникають на туристичному підприємстві в 

сучасних умовах. 

До завдань виробничої практики майбутніх фахівців з туризму 

відносяться: 

1. Характеристика туристичного підприємства, організація його 

роботи та аналіз за попередньо поданим планом. 

2. Участь і допомога в організації обслуговування туристів різних 

категорій населення. 

3. Аналіз туристичних продуктів для соціально незахищених верств 

населення; необхідної документації. 

4. Формування власного туристичного продукту (віртуальної 

оглядової або тематичної екскурсії тощо), який можна було б 
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використовувати в роботі з соціально незахищеними верствами 

населення.  

Підсумковим етапом проходження кожного виду практики студентів 

є підготовка звітної документації, що включає стандартний комплект 

документів, які вказані у наскрізній програмі практики, а також 

презентацій, проектів, відеороликів, передбачених практичними 

завданнями.  

Підсумкова конференція з усіх видів практик передбачала не тільки 

презентацію звітів як узагальненого первинного професійного досвіду 

студентів відповідно до поставлених перед ними завдань, але і проведення 

тематичного інтерактивного заходу, на якому відбувається актуалізація 

професійних знань та вмінь майбутніх фахівців щодо діяльності у сфері 

соціального туризму, активізація професійних якостей, рефлексивна оцінка 

власної професійної готовності. 

Так, підсумкова конференція з навчальної ознайомчої практики 

передбачала проведення фронтальної інтерактивної вправи «Навчаючи-

вчуся»: студенти отримували картки з інформацією про різні аспекти 

соціального туризму в Україні, мали ознайомитися з її змістом і передати 

одному зі студентів групи, при цьому отримати також інформацію від 

іншого учасника. Після групового спілкування представник від кожної 

групи повідомляє про те, що дізналися учасники під час спілкування та 

визначити конкретні особливості розвитку соціального туризму в Україні з 

пропозиціями щодо його покращення.  

Підсумкові конференції з виробничої практики включали проведення 

таких інтерактивних вправ як:  

 - «Мікрофон»: студентам у текстовому форматі презентуються певні 

твердження щодо організації туристичної діяльності різних соціально 

незахищених категорій населення; свою думку як відповіді на запитання 

(Чи згодні Ви з такою думкою? Чому? Що хотіли б додати до сказаного?) 

щодо цього висловлює той, хто тримає в руках символічний мікрофон. Як 
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приклад, студенти отримували такі твердження: «Для незрячих 

екскурсантів замало послухати про історію експонату, їм ще треба описати 

цю річ. Екскурсовод має звертати увагу на дрібниці, чи описує картину, чи 

приміщення, чи будинок»; «Для людей із порушенням опорно-рухового 

апарату, наприклад, на візках, бажано, аби у музейних залах підлога була 

не слизькою та без порогів, двері не вужчі 90 см і був пандус або ж 

окремий вхід» та ін.; 

 - рольова гра «Турагенція»: серед студентів розподіляються ролі 

керівника підприємства, менеджера і клієнтів, які відносяться до ріжних 

соціально незахищених верств населення. Клієнти висловлюють свої 

питання та побажання щодо відпочинку, а менеджеру з керівником 

підприємства необхідно їх задовольнити або найти альтернативне рішення; 

 - імітаційна гра «Дискусія»: із загальної кількості студентів 

обирають п'ятьох осіб, яким роздають картки з визначенням манери 

поведінки людини і поясненням їх дій. Вони сідають навпроти всіх інших. 

Обирається певна тема дискусії (Чи потрібно впроваджувати систему 

знижок або формувати спеціальні туристичні пакети для туристів, які 

відносяться до соціально незахищених верств населення? тощо). У картках 

п'ятьох учасників вказується наступне: Перша картка – організатор. Він 

цікавиться думкою кожного учасника і намагається зробити висновки з 

почутого, з урахуванням своєї власної думки. Виступає за всіх, але при 

цьому веде розмову з іншими учасниками. Друга картка – сперечальник. 

Постійно вступає в суперечки з кожним учасником гри. Третя картка – 

оригінал. Висловлює найнесподіваніші думки і пропонує нестандартні 

способи вирішення проблеми. Іноді вони можуть бути зрозумілими тільки 

йому. Не надто активний, говорить тільки те, що думає (не більше 

чотирьох разів за всю гру). Четверта картка – догідник. Погоджується з 

усіма, підтакує кожному тільки для того, щоб не вступати ні з ким в 

конфлікт. П'ята картка – самолюб. Дуже голосно й активно намагається 

схилити всіх на свій бік, часто перебиває тих учасників, з якими він не 
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погоджується. Кожен учасник висловлює думку щодо визначеного 

питання відповідно до манери поведінки, вказаної у картці; необхідно 

досягти спільного рішення. 

Зазначені інтерактивні вправи, на нашу думку, забезпечують 

узагальнення отриманого протягом практичної підготовки первинного 

професійного досвіду майбутніх фахівців з діяльності у сфері соціального 

туризму, забезпечують пролонгацію формувального ефекту. 

Отже, всі види практик, передбачені начальним планом підготовки 

майбутніх фахівців з туризму, спрямовані на формування їх готовності до 

професійної діяльності у сфері туризму. 

 

2.4. Створення в закладі вищої освіти середовища активної 

соціальної взаємодії 

 

Однією із вимог сучасної вищої освіти є створення освітнього 

середовища, яке б забезпечило якісну професійну підготовку майбутніх 

фахівців, сприяло набуття ними відповідними професійними знаннями, 

вміннями та цінностями. Ґрунтуючись на особливостях змістових 

складових готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму, а також принципах їх формування, 

важливим, на нашу думку, є створення в закладі вищої освіти середовища 

активної соціальної взаємодії. 

Передусім, зупинимось на характеристиці вихідних понять. 

Так, Новий тлумачний словник української мови розкриває значення 

поняття «середовище» щодо людської життєдіяльності як «соціально-

побутові умови, в яких проходить життя людини; оточення, коло, обшар» 

[182].  

Розвиток людини завжди відбувається у певному середовищі і під 

його впливом. У філософському енциклопедичному словнику середовище 

представлене як суспільні, матеріальні і духовні умови, які оточують 
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людину. Середовище в широкому сенсі (макросередовище) охоплює 

суспільно-економічну систему в цілому: виробничі сили, суспільні 

відносини, суспільну свідомість і культуру. Середовище у вузькому сенсі 

(мікросередовище) включає безпосереднє оточення людини: сім’ю, 

трудовий, навчальний та ін. колективи і групи. Середовище робить 

вирішальний вплив на формування і розвиток особистості [269]. 

Поняття «соціальне середовище» є частиною загального поняття 

«середовище». 

В Енциклопедії для фахівців соціальної сфери вказується, що 

соціальне середовище – це сукупність соціальних умов життєдіяльності і 

розвитку людини (духовних, міжособистісних, виробничих та ін. 

відносин), що впливають на її свідомість та поведінку. Наявність 

соціального середовища – необхідна та обов’язкова умова соціалізації 

особистості. Соціальне середовище, зокрема його сфери: політична, 

соціальна, духовна формують певні очікування щодо поведінки 

особистості. Соціальне середовище як сукупність соціальних умов 

виховання безпосередньо впливає на механізми його регулювання. Зміни в 

соціально-педагогічному процесі обов’язково зумовлені реформаціями у 

структурі та функціонуванні cоціального середовища [82].  

Так, у словнику-довіднику з соціальної роботи цей термін 

розглядається у соціальному аспекті. Поняття «соціальне середовище» є 

міждисциплінарним і досить широко використовується у філософії, 

соціології, економіці, соціальній географії, етнології, віковій та соціальній 

психології, різних галузях педагогіки. У результаті цього відбувається його 

збагачення, воно набуває структурованості й системності. Так, економічна 

енциклопедія тлумачить соціальне середовище як суспільні матеріальні й 

духовні умови життєдіяльності людини. У широкому розумінні 

(макросередовище) воно охоплює суспільно-економічну систему в цілому: 

продуктивні сили, виробничі відносини і відповідні інституції, суспільну 

свідомість, культуру, духовність. У вузькому розумінні (мікросередовище) 
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соціальне середовище включає безпосереднє оточення людини – сім’ю, 

трудовий колектив, громадське об’єднання тощо. Соціальне середовище 

суттєво впливає на формування особистості, її свідомість. У соціології під 

соціальним середовищем людини розуміють економічні, політичні, 

соціальні, духовні, територіальні умови, що впливають на становлення 

особистості. Соціальна педагогіка, базуючись на цьому визначенні, 

розглядає соціальне середовище як «сукупність соціальних умов 

життєдіяльності людини (сфери суспільного життя, соціальні інститути, 

соціальні групи), що впливають на її свідомість та поведінку» [242].  

Суттєвим для повноти здійснюваного аналізу вважаємо також 

визначення І. Богданової: «соціальне середовище – це своєрідний показник 

інтеріоризації особистістю культури, рівня соціального розвитку, способу 

життя, цінностей суспільства» [27]. 

Важливо врахувати думку І. Звєрєвої, що структура соціального 

середовища багаторівнева, а саме: 

- мікрорівень (безпосереднє соціальне оточення – сім’я, формальна 

чи неформальна група);  

- мезарівень (регіональні, територіальні, поселенські та інші 

спільноти, які є носіями, а також виразниками специфічної 

культури і способу життя);  

- макрорівень (економічна, соціальна, політична і духовна система 

відносин) [83]. 

Погоджуємося і з думкою Л. Гуцуляк, що соціальне середовище 

існує завдяки численним взаємовідносинам його членів і соціальних 

інститутів. Чим більша й різноманітніша палітра складових соціального 

середовища, тим інтенсивніший його розвиток і різноманітніші умови 

життєдіяльності особистості. До особливостей соціального середовища 

відносять: рівень і характер можливостей для самоактуалізації та 

самореалізації, прояву індивідуальних здібностей і творчого потенціалу 

особистості; рівень єдності й цілісності складових елементів (соціальних 
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відносин, соціальних сфер); рівень рівномірності розвитку різних 

елементів і сфер соціального середовища [68]. Основною одиницею 

людської поведінки є дія. Деякі наші дії виконуються лише нами, але 

більшість наших дій зачіпають наші відносини з іншими людьми, а отже, 

складають елементи взаємодії з ними. 

Як зазначає Г. Дворецька, дії, що зачіпають будь-які інтереси хоча б 

однієї іншої людини, називають соціальними діями. Соціальна дія – це 

форма або спосіб розв'язання соціальних проблем і суперечностей, в 

основу яких покладено зіткнення інтересів і потреб основних соціальних 

сил певного суспільства. У широкому розумінні до соціальної дії належить 

будь-яка акція, вчинена соціальним суб'єктом, для забезпечення своїх 

інтересів і потреб у певній соціокультурній ситуації [70]. 

Коли люди у своїй поведінці беруть до уваги один одного, тоді їх 

соціальні дії складаються у соціальну взаємодію. В цьому розумінні 

соціальна взаємодія – це обопільний та взаємний вплив двох або більше 

людей на поведінку один одного. 

На думку В. Осипової, соціальна взаємодія – це процес, у якому 

люди діють і випробовують вплив один на одного [185].  

Відтак, Г. Дворецька вважає, що соціальна взаємодія – це форма 

соціальних зв'язків, що реалізуються в обміні діяльністю, інформацією, 

досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному впливі людей, 

соціальних спільнот; система взаємообумовлених соціальних дій, зв'язаних 

циклічною залежністю, при якій дія одного суб'єкта є одночасно причиною 

і наслідком у відповідь дій інших суб'єктів. Вчена також зазначає, що 

об’єктивною основою соціальної взаємодії є спільність чи розбіжність 

інтересів, близьких чи віддалених цілей, поглядів. Її посередниками, 

проміжними її ланками, наприклад у сфері праці, є знаряддя і предмети 

праці, матеріальні й духовні блага та досвід [70]. 

Англійський філософ і соціальний психолог Харре Горацій Ром 

розглядав соціальний процес як взаємодію практичної системи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
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виробництва засобів існування і домінуючою над нею експресивної 

системи, в якій шляхом самовираження (експресії) і враження (імпресії) 

виробляються репутації. Соціальну взаємодію він зводить до 

міжособистісного, яке будується на підставі визначення ситуації, вибору 

маски і уявного глядача, інтерпретації правил [268]. 

Так, В. Вербець зазначає, що соціальна взаємодія – це така форма 

спілкування осіб, соціальних спільностей, верств, угруповань, за якою 

систематично здійснюється їх вплив один на одного, реалізується 

соціальна дія кожного з партнерів, досягається пристосування дій одного 

до дій іншого, спільність у розумінні ситуації, сенсу дій і певний ступінь 

солідарності або згоди між ними [36]. 

Як вважає Л. Ніколенко, соціальна взаємодія створюється тоді, коли 

в суб’єкта є потреба у набутті цінності. Усвідомлена суб’єктом потреба у 

лідерстві як життєвій цінності переростає в один з основних мотивів 

формування лідерських якостей особистості і, у свою чергу, спонукає до 

визначення тих або інших цілей [181]. 

Слід зазначити, що соціальна взаємодія має свої різновиди. Так, на 

думку Є. Климова, соціальна взаємодія буває випадковою, тимчасовою, 

стійкою, приватною і публічною, особистісною і речовою, формальною і 

неформальною [106]. 

В свою чергу, І. Громов класифікує види соціальної взаємодії так: 

- за кількістю суб’єктів взаємодії: між двома людьми, між 

індивідом і групою, між групами; 

- за характером взаємовідносин суб’єктів взаємодії: односторонні 

та двосторонні, солідарні (узгоджені) та антагоністичні (ворожі); 

- за терміном: короткочасні та довготривалі; 

- за наявністю (відсутністю) організованості: організовані та 

неорганізовані; 

- за свідомістю взаємодії: усвідомлені та неусвідомлені; 
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- за «матеріальністю» обміну: матеріальні, інтелектуальні (ідейні), 

почуттєві (емоційні) та вольові [65]. 

Підґрунтям соціальної взаємодії є декілька факторів. По-перше, - це 

соціально активна діяльність. По-друге, - це певний взаємозв'язок, 

взаємозумовленість і взаємовплив. По-третє, - це координація, обмін, 

спільність, угода. 

Беручи до уваги, що соціальна взаємодія є частиною педагогічного 

процесу слід звернути увагу на поняття «педагогічна взаємодія». 

У Словнику сучасної педагогіки поняття «педагогічна взаємодія» 

трактується як прямий або непрямий вплив суб'єктів цього процесу один 

на одного, що породжує взаємний зв'язок і міжособистісні відносини. 

Педагогічна взаємодія – це навмисні контакти педагога з дитиною (тривалі 

або тимчасові), наслідком яких є взаємні зміни в поведінці, діяльності та 

відносинах [125]. 

В Педагогічному словнику також дається визначення поняттю 

«взаємодія педагогічна» – це особистісний контакт вихователя і вихованця, 

випадковий або навмисний, приватний або публічний, тривалий або 

короткочасний, вербальний або невербальний, що є наслідком взаємних 

змін їх поведінки, діяльності, відносин, установок. Взаємодія педагогічна 

може проявлятися у вигляді співробітництва, коли обома сторонами 

досягається взаємна згода і солідарність у розумінні цілей спільної 

діяльності і шляхів її досягнення, і у вигляді суперництва, коли успіхи 

одних учасників спільної діяльності стимулюють або гальмують більш 

продуктивну і цілеспрямовану діяльність інших її учасників [115]. 

Спираючись на вищевикладені думки науковців, можемо визначити 

поняття «середовище соціальної взаємодії». Отже, середовище соціальної 

взаємодії – це система цілеспрямованих взаємовідносин, сприятливих для 

набуття особистістю суспільних цінностей та усвідомлення нею 

важливості соціально спрямованих лідерських якостей у процесі 

самореалізації.  
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У контексті підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму, середовище соціальної взаємодії у 

закладі вищої освіти розуміємо системою спеціально організованих, 

цілеспрямованих соціальних контактів, взаємовідносин; спільною 

соціально активною діяльністю студентів з метою набуття ними 

професійних знань, умінь та цінностей, активізації їх професійного та 

особистісного розвитку. 

Відтак, здійснений аналіз основних підходів до визначення поняття 

«соціальна взаємодія» в сучасній науці дає змогу стверджувати, що 

більшість учених характеризують соціальну взаємодію як спосіб існування 

соціального буття, а також обмін соціальними діями, комунікаціями, 

емоціями, позиціями (В. Вербець [36], Г. Дворецька [70], В. Добрєньков 

[75], М. Туленков [257, 258, 138] та ін.). Деякі вчені характеризують 

соціальну взаємодію як узгоджену діяльність учасників взаємодії для 

досягнення спільних цілей у вирішенні соціальних проблем чи впливи 

різних суб’єктів один на одного, їхній взаємозв’язок (Н. Гагіна [47], 

О. Воловодова [44], С. Моргунова [175, 174], Л. Ніколенко [181], 

Л. Осипова [185] та ін.). Визначення поняттям «середовище» та «соціальне 

середовище» також приділена велика увага науковців (І. Богданова [27], 

Л. Гуцуляк [68], І. Звєрєва [83] та ін.). 

Отже, враховуючи думки науковців щодо сутності середовища 

соціальної взаємодії, в межах нашого дослідження, вважаємо доцільним 

виокремити компоненти середовища соціальної взаємодії, а саме: 

інформаційний простір, громадські організації, заклад вищої освіти, 

туристичні підприємства, туристичний інформаційний центр (рис. 2.2.). 
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Рис. 2.2. Компоненти середовища соціальної взаємодії з підготовки майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

 

Заходи, спрямовані на залучення студентів до соціальної взаємодії – 

це основа в процесі досягнення мети організаційно-педагогічної умови.  

У межах нашого дослідження, до цих заходів відносяться:  

- створення каталогу турів для соціально незахищених верств 

населення з урахуванням їхніх особливих потреб і його 

впровадження в туристичних фірмах і агенціях;  

- участь у проведенні щорічних змагань Запорізького 

національного університету з техніки пішохідного туризму (ТПТ) 

серед студентів та співробітників ЗНУ факультету фізичного 

виховання, присвячених Всесвітньому Дню туризму 

(Туристичний зліт) та розробка спеціального маршруту дистанції 

ТПТ (техніка пішохідного туризму) для учасників змагань з 

особливими потребами;  

- участь у проведенні фотовиставки «Сильні духом» та розробка 

для учасників проекту екскурсії Запоріжжям;  
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- розробка комплексу екскурсій країнами світу для проекту 

«Університет третього віку». 

Специфіку організації середовища соціальної взаємодії 

продемонстровано на рисунку 2.3. 

 

 
 
Рис. 2.3. Організація середовища активної соціальної взаємодії з підготовки майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 
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Зазначимо, що гурток є добровільним об’єднанням студентів, які 

зацікавлені у розширенні та поглибленні своїх професійних знань, умінь, 

розвитку професійно важливих якостей.  

Виконання цієї організаційно-педагогічної умови дослідження 

передбачало створення гуртка на базі факультету фізичного виховання 

Запорізького національного університету, в межах якого з 2015 по 2020 

рік, майбутні фахівці сфери соціального туризму розробляли і 

впроваджували різноманітні заходи з надання туристичних послуг для 

соціально незахищених верств населення.  

Це вимагало від студентів навичок проектування туристичного 

продукту, організації та управління туристичними послугами. Робота 

гуртка відбувалась на базі Запорізького національного університету за 

підтримки Туристичного інформаційного центру та інших туристичних 

організацій.  

Мета роботи студентського гуртка «СоцТур ZNU» полягала у 

забезпеченні якісної професійної підготовки майбутніх фахівців з 

соціального туризму у позанавчальний час, у добровільній, 

неформалізованій спільній діяльності.  

Основними завданнями роботи студентського гуртка «СоцТур ZNU» 

були:  

1) сприяння формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

діяльності у сфері соціального туризму, забезпечення розвитку усіх її 

складових; 

2) виявлення студентів, які є найбільш схильними до діяльності у 

сфері соціального туризму; 

3) поглиблення наукових досліджень у сфері надання туристичних 

послуг різним соціальним категоріям населення; 

4) активізація соціальної взаємодії майбутніх фахівців, у тому числі - 

з роботодавцями; 
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5) організація та проведення заходів з популяризації соціального 

туризму в Запорізькій області та Україні в цілому, розробка екскурсій та 

туристичних маршрутів для соціально незахищених верств населення, 

проектування турів для соціально незахищених верств населення. 

План роботи гуртка «СоцТур ZNU» поданий у Додатку 10. 

Діяльність в межах гуртка передбачала такі напрями:  

1) формування ціннісного ставлення студентів до соціального туризму;  

2) розвиток професійних умінь зі створення проектів туристичного 

продукту;  

3) надання допомоги у створенні науково-технічної бази спеціальності 

242 Туризм;  

4) реальна професійна діяльність у сфері соціального туризму у межах 

заходів щодо соціальної взаємодії;  

5) участь в аналізі та плануванні діяльності гуртка.  

Робота студентського гуртка «СоцТур ZNU» розпочалась в 2016-

2017 навчальному році. Основними правилами роботи в гуртку були: 

активна діяльність кожного учасника, розподіл обов'язків під час роботи, 

створення будь-яких ідей шляхом обговорення. Результати роботи гуртка 

виявлялись у заходах, які проходили за участю соціально незахищених 

верств населення, або були спрямовані на надання туристичних послуг 

соціально незахищеним верствам населення. 

У 2017 році, згідно з пріоритетними напрямами роботи гуртка 

«СоцТур ZNU», була здійснена робота над проектом «Каталог турів для 

соціально незахищених верств населення» з урахуванням їхніх особливих 

потреб.  

Знання, набуті під час вивчення навчальних дисциплін «Туристичні 

ресурси України» та «Туристичне країнознавство» дали змогу створити 

добірку турів для соціально незахищених верств населення з урахуванням 

всіх необхідних етапів згідно з методикою розробки турів, що включає такі 

етапи: 



 172 

1. Вибір пунктів маршруту. 

2. Ієрархізація пунктів. 

3. Вибір пунктів початку та закінчення маршруту. 

4. Розробка схеми маршруту та його оптимізація. 

5. Розрахунок вартості туру. 

При розробці турів враховувались такі особливості: пенсійний вік 

туристів, низький рівень матеріальної забезпеченості, особливі соціальні та 

психофізичні потреби осіб. 

Розроблений каталог турів для соціально незахищених верств 

населення було використано в туристичних фірмах та агенціях, які 

співпрацюють з Запорізьким національним університетом, під час 

проходження практики в них студентами спеціальності 242 Туризм. Слід 

зазначити, що деякі туристичні фірми та агенції мають досвід роботи з 

соціально незахищеними верствами населення, а тому створена добірка 

турів була актуальною та значущою.  

У 2018 році було проведено щорічні змагання Запорізького 

національного університету з техніки пішохідного туризму (ТПТ) серед 

студентів та співробітників ЗНУ факультету фізичного виховання, 

присвячених Всесвітньому Дню туризму (Туристичний зліт).  

Мета змагань – пропаганда пішохідного туризму як найбільш 

масового та доступного виду туризму і активного відпочинку, а також 

підвищення рівня майстерності з туризму в учасників змагань. 

Серед всіх учасників змагань були і студенти з особливими 

потребами, відповідно до Положення про проведення змагання 

Запорізького національного університету з техніки пішохідного туризму 

(ТПТ) серед студентів та співробітників ЗНУ факультету фізичного 

виховання присвячених Всесвітньому Дню туризму (Туристичного зльоту) 

(Додаток 11). 

Організатори змагань звернулись до представників гуртка «СоцТур 

ZNU» з пропозицією розробити спеціальний маршрут дистанції ТПТ 
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(техніка пішохідного туризму) для учасників змагань з особливими 

потребами.  

Набуті знання під час вивчення навчальної дисципліни «Спортивний 

туризм» дали змогу у межах роботи гуртка розробити маршрут дистанції 

ТПТ з урахуванням особливостей учасників з особливими потребами. Була 

створена дистанція для команди учасниці змагань, до складу якої частково 

входили студенти з особливими потребами.  

У 2019 році на базі Туристичного інформаційного центру 

м. Запоріжжя, відбулась фотовиставка за участю людей з особливими 

потребами, яка мала назву «Сильні духом». Метою проекту було художнє 

втілення образів відомих особистостей з історії, кіно та літератури. 

Моделями проекту стали люди з особливими потребами. Автор проекту 

виступила художниця Маріана Смбатян, яка сама є особою з особливими 

потребами.  

З огляду на те, що Туристичний інформаційний центр співпрацює з 

Запорізьким національним університетом, студенти спеціальності 

«Туризм» мали змогу взяти участь у цьому заході, що дало їм можливість 

поспілкуватися з людьми з особливими потребами та на практиці задіяти 

набуті вміння і навички щодо соціальної взаємодії. Туристичним 

інформаційним центром було запропоновано студентам розробити для 

учасників проекту екскурсію Запоріжжям, враховуючи фізичні особливості 

і той факт, що всі учасники проекту є жителями інших регіонів України. 

Отже, інтерес учасників проекту до визначних місць Запоріжжя був 

значний і проведення для них екскурсії містом було актуальним і цікавим 

заходом. 

Набуті знання під час вивчення навчальних дисциплін «Основи 

комунікації в сфері обслуговування», «Краєзнавство регіону» та 

«Технологія туристичної діяльності», а також спецкурсу «Соціальний 

туризм» дали змогу студентам створити для учасників проекту екскурсії 

Запоріжжям. Були створені наступні оглядові екскурсії: «Острів Хортиця», 
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«Музеї міста Запоріжжя», «Найдовший проспект Європи», кожна з яких 

тривала 10-15 хвилин. 

Для розробки екскурсій студенти дотримувались всіх відповідних 

вимог щодо створення екскурсії, додержувались таких етапів процесу 

підготовки екскурсії: 

1. Визначення мети і завдань екскурсії. 

2. Вибір теми. 

3. Добір літератури й упорядкування бібліографії. 

4. Визначення джерел екскурсійного матеріалу. Знайомство з 

експозиціями і фондами музеїв по темі. 

5. Добір і вивчення екскурсійних об'єктів. 

6. Складання маршруту екскурсії. 

7. Об'їзд або обхід маршруту. 

8. Підготовка контрольного тексту екскурсії. 

9. Комплектування «портфеля екскурсовода». 

10. Визначення методико-технологічних основ проведення екскурсії. 

11. Складання індивідуального тексту екскурсії. 

12. Затвердження екскурсії як турпродукту туристичної організації. 

Враховуючи фізичні особливості екскурсантів, студентами було 

використано інноваційний підхід до створення та проведення онлайн-

екскурсії – розроблені, були зняті на відео та надані для показу 

екскурсантам в Туристичному інформаційному центрі з використанням 

спеціального технічного обладнання.  

У 2020 році, в рамках роботи гуртка «СоцТур ZNU», був 

розроблений комплекс екскурсій країнами світу. Ця розробка мала змогу 

втілитись в життя в рамках проекту «Університет третього віку», який 

було створено восени 2012 року у відділенні соціально-побутової адаптації 

Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування 

згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 
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№326. За мету ставилось створення екскурсій країнами світу для людей 

похилого віку.  

Головним завданням проекту «Університету третього віку» є 

адаптація пенсіонерів до сучасних умов життя через оволодіння новими 

знаннями щодо сучасних методів збереження здоров’я; набуття навичок 

самодопомоги; формування принципів здорового способу життя; розвитку 

творчих здібностей тощо. Навчальна програма проекту включає лекційні, 

практичні та тренінгові заняття, а також поза навчальні заходи. У межах 

позанавчальних заходів для учасників проекту проводились заняття 

віртуальні екскурсії. Головною метою цих занять було проведення для 

пенсіонерів екскурсій країнами світу віртуально, адже ця категорія 

населення не має повноцінних можливостей подорожувати світом 

безпосередньо. 

Набуті знання під час вивчення навчальних дисциплін «Технологія 

туристичної діяльності», «Туристичне країнознавство», а також спецкурсу 

«Соціальний туризм» дали змогу створити екскурсії країнами світу з 

урахуванням всіх необхідних етапів розробки, про які згадувалось вище.  

Отже, створене середовище соціальної взаємодії у закладі вищої 

освіти як системи цілеспрямованих взаємовідносин, спільної соціально 

активної діяльності студентів-майбутніх фахівців з туризму, забезпечує 

формування в них готовності до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Здійснений аналіз організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму дають підстави зробити такі загальні висновки за 

розділом. 
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 1. Методологічним підґрунтям професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

стали результати здійсненого аналізу зарубіжного і українського досвіду 

фахової туристичної освіти, наукових підходів до розуміння сутності 

професійної готовності особистості та особливостей надання туристичних 

послуг соціально незахищеним верствам населення, а також положення 

системного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного, контекстного та 

інтерактивного підходів, на підставі яких розроблена відповідна авторська 

структурна модель.  

Структурна модель складається із чотирьох складових, що 

презентують: соціальне замовлення, мету та завдання професійної 

підготовки (соціально-детермінована складова); її методологічні підходи 

та дидактичні принципи (теоретико-методологічна складова); 

організаційно-педагогічні умови, зміст, форми і методи (проектувально-

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

результативна складова). 

 2. Організаційно-педагогічними умовами, що забезпечують 

успішність формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму визначені:  

1) оновлення змісту професійної підготовки на засадах 

інтегративного й метапредметного підходів, що, з одного боку, забезпечує 

системність, наскрізність, оперативність, гнучкість і відкритість 

опанування студентами професійних знань та умінь з соціального туризму 

як сфери діяльності, що постійно розвивається, видозмінюється; а з 

іншого, - дає змогу цілісно, якісно впливати на ціннісно-мотиваційну 

сферу майбутніх фахівців з метою формування в них гуманістичних 

цінностей, ціннісного ставлення до соціального туризму, інклюзивної 

культури як системної здатності створювати умови для рівного доступу до 

туристичних послуг усіх категорій населення; 
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2) спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми 

фахівцями первинного професійного досвіду у сфері соціального туризму, 

що передбачає коригування наскрізної програми практики студентів з 

урахуванням: - поетапного ускладнення вирішуваних завдань за етапами 

створення туристичного продукту; - руху навчально-професійної 

діяльності студентів від спостереження за діяльністю досвідчених 

фахівців-практиків, осмислення їх досвіду до асистенства у ролі помічника 

фахівця туристичної організації з подальшим самостійним виконанням 

певних професійних функцій при постійному рефлексивному аналізі 

набутого професійного досвіду; - загальних етапів практичної підготовки 

(настановного, змістово-технологічного та підсумкового); 

3) створення у закладі вищої освіти середовища активної соціальної 

взаємодії - системи спеціально організованих, цілеспрямованих соціальних 

контактів, взаємовідносин; спільної соціально активної діяльності 

студентів з метою набуття ними професійних знань, умінь та цінностей, 

активізації їх професійного та особистісного розвитку. 

Кожна з організаційно-педагогічних умов забезпечуються 

комплексом різноманітних форм и методів навчання.  

Так, відповідно до першої умови, зміст фахової підготовки за 

спеціальністю 242 Туризм бакалаврського рівня був оновлений завдяки: 

1) введенню окремих змістових модулів у дисципліни: «Основи 

комунікації в сфері обслуговування»; «Туристичне країнознавство», 

«Організація рекреаційних послуг», «Краєзнавство регіону»; «Організація 

анімаційних послуг в туризмі», «Технологія туристичної діяльності»; 

«Програмний туризм», «Реклама в туризмі», складовою яких є 

метапредметна тема з соціального туризму, що забезпечила реалізацію 

принципів: трансдисциплінарності (актуалізації ідей соціального туризму 

на всіх навчальних дисциплінах); зорієнтованості на засвоєння 

універсальних способів мислення; понятійних зв’язків (використання 

універсальної термінології – «соціальний туризм», «соціально незахищені 
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верстви/категорії населення», «інклюзія», «інклюзивна культура», 

«інклюзивний туризм», «люди з інвалідністю», «люди 

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

доступ до якісних послуг» та ін.); метапредметних установок (формування 

стійких професійних поглядів на рівний доступ осіб до якісних 

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

2) введенню спецкурсу «Соціальний туризм», що ґрунтувався на 

інтерактивних технологіях навчання та забезпечував: систематизацію, 

узагальнення та поглиблення набутих студентами професійних знань і 

вмінь щодо особливостей діяльності у сфері соціального туризму, розвиток 

їх професійних якостей, ціннісного ставлення до рівного доступу 

населення до якісних туристичних послуг.  

 Відповідно до другої умови, завдання з усіх видів практик побудовані 

з використанням проблемних, діяльнісних, проектних, рефлексивних та ін. 

методів, а підсумкові конференції проводились у формі виконання 

різноманітних інтерактивних вправ, рольових ігор та презентацій набутого 

професійного досвіду. 

Відповідно до третьої умови, було організовано роботу 

студентського гуртка «СоцТур ZNU», мета якого полягала у забезпеченні 

якісної професійної підготовки майбутніх фахівців з соціального туризму у 

позанавчальний час, у добровільній, неформалізованій спільній діяльності 

завдяки активній соціальній взаємодії під час: проектної роботи (груповий 

«Каталог турів для соціально незахищених верств населення», 

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

інвалідністю та студентів «Університету третього віку» за різноманітною 

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

туристичних змагань зі спеціальними маршрутами для студентів з 

інвалідністю, тощо. 

Теоретично визначені та обґрунтовані організаційно-педагогічні 

умови формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 
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професійної діяльності у сфері соціального туризму, відповідно до вимог 

педагогічної науки, вимагають їх експериментальної апробації – 

упровадження у систему вищої туристичної освіти. 

 

 

 

Основні наукові результати, які ввійшли до розділу, опубліковано в 

працях [139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 153, 154]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

Експериментальна робота, яка мала за мету перевірку ефективності 

підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму, об'єднувала в собі три фази (пошуково-теоретичну, 

дослідно-експериментальну, аналітико-описову), що передбачало 

реалізацію вищезазначеного комплексу організаційно-педагогічних умов. 

Перша фаза – пошуково-теоретична - передбачала здійснення аналізу 

наукової літератури з теми дослідження; визначення мети, об'єкту, 

предмету, гіпотези та завдань дослідження; обґрунтування актуальності 

досліджуваної теми; проведення пошукового експерименту. 

Другою фазою була дослідно-експериментальна - розроблено та 

теоретично обґрунтовано зміст структурної моделі підготовки майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

здійснено відбір компонентів, критеріїв та рівнів готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

проведено констатувальний, формувальний та контрольний етапи 

дослідження; проаналізовано та узагальнено отримані експериментальні 

дані. 

На третій фазі – аналітико-описовій, здійснено аналіз та узагальнено 

результати проведеного дослідження, сформульовано висновки за 

результатами дисертаційного дослідження. 
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Згідно з загальноприйнятими вимогами, педагогічний експеримент 

складався з трьох взаємопов'язаних етапів: констатувальний, 

формувальний та контрольний. 

Констатувальний етап був запроваджений для проведення вихідних 

діагностичних зрізів, що констатують стан первинної готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Метою етапу було здійснення діагностування компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму за визначеними критеріями.  

На формувальному етапі здійснювалось упровадження 

запропонованих організаційно-педагогічних умов формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у закладі вищої освіти. 

Контрольний етап дослідження передбачав здійснення вторинної 

оцінки рівня сформованості готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері туризму експериментальних і контрольних 

груп та порівняння отриманих даних із вихідними даними 

констатувального етапу дослідження. 

Експериментальним заходам передував пошуковий етап 

дослідження, в якому брали участь 124 студенти та 36 викладачів закладів 

вищої освіти України (Запорізький національний університет, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького, Класичний приватний університет, Запорізький 

інститут економіки та інформаційних технологій), а також 17 

представників підприємств роботодавців (КП «Туристичний 

інформаційний центр», КЗ «Заповідник Хортиця», ФОП «TPG Agency», 

ПП «Зовнішсервіс», туристична фірма «Місячне сяйво»). Результати 

пошукового етапу слугували базою для обґрунтування актуальності 

досліджуваної теми, а також стали основою для оцінки поточного стану 
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сформованості готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму та формування експериментальних 

і контрольних груп.  

Оцінка рівня готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму здійснювалась на основі 

інтегрального показника як найбільш достовірного методу оцінювання. 

Застосування інтегрального показника дає можливість узагальнити 

розподіл студентів за рівнями готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму: низьким, середнім, 

достатній, високий.  

Основу методики визначення інтегрального показника рівня 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму складала методика Л. Даниленко [69]. 

Визначення інтегрального показника (ІГПДСТ) рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму проводилось за формулою (3.1): 

 

, де (3.1) 

 

ІГПДСТ – інтегральний показник рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму (табл. 3.1); 

Ц – ціннісний критерій (ціннісно-мотиваційний компонент) 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму; 

З – знаннєвий критерій (когнітивний компонент) готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму; 

В – вміннєвий критерій (конструктивний компонент) готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму;  

4

РВЗЦ
І ГПДСТ
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Р – рефлексивний критерій (особистісний компонент) готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

 

Таблиця 3.1 

Визначення інтегрального показника рівня готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму 
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Методика дослідження потреби у 

досягненні мети Ю. Орлова (ЦМК1.1) 

 
 

Опитувальник «Ціннісні орієнтації у 

сфері соціального туризму» (ЦМК1.2) 

Опитувальник «Мотивація до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму» за А. Реаном, з авторською модифікацією 

(ЦМК2) 
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Дидактичний тест з базових понять у сфері соціального туризму 

(КогК1) 

 

Дидактичний тест з основних аспектів професійної діяльності у 

сфері соціального туризму (КогК2) 
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Опитувальник діагностики рівня сформованості конструктивного 

компоненту (авторська розробка) КонК1 
 

Методика визначення комунікативних і організаторських вмінь за 

Т. Пашуковою, А. Допирою, Г. Дьяконовим (КонК2) 

Картка самоаналізу наявності знань і вмінь з основ соціального 

туризму (КонК3) 

Експертне оцінювання сформованості конструктивного компоненту 

(КонК4) 
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Методика визначення здатності до саморозвитку за С. Поклад, 

адаптована до умов дослідження ОК1 

 Методика визначення адекватності рівня самооцінки готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму ОК2. 

Методика визначення рівня самооцінки готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму СГПДСТ 

Методика визначення рівня самоменеджменту за Л. Зайверт ОК3 

Методика виявлення рівня комунікабельності В. Кан-Калік, 

Н. Нікандров ОК4 
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Інтегральний показник рівня готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму 

 

 

З урахуванням критеріїв була розроблена методика педагогічного 

оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму. 

Так, рівень ціннісно-мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму визначався за ціннісним критерієм (3.2): 

 

                                        , де  (3.2) 

ЦМКі – значення кожного з показників ціннісно-мотиваційного 

компоненту; 

N – кількість показників. 

Для визначення рівня сформованості ціннісно-мотиваційного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму ми використовували наступні 

показники (табл. 3.3): 

ЦМК1.1 – визначався за методикою дослідження потреби у досягненні 

мети Ю. Орлова (Додаток 3.1). 

ЦМК1.2 – визначався за опитувальником «Ціннісні орієнтації у сфері 

соціального туризму» (Додаток 3.3). 

 

 

 

ЦМК2 – визначався за опитувальником «Мотивація до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму» за А. Реаном, з авторською 

модифікацією (Додаток 3.2, Додаток 8). 

Рівень сформованості когнітивного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму визначався за знаннєвим критерієм (3.3): 
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                                               , де (3.3) 

КогКі – значення кожного з показників когнітивного компоненту; 

N – кількість показників. 

Для визначення рівня сформованості когнітивного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму ми використовували наступні показники (табл. 3.4): 

КогК1 – визначався за дидактичним тестом з базових понять у сфері 

соціального туризму (Додаток 4.1). 

КогК2 – визначався за дидактичним тестом з основних аспектів 

професійної діяльності у сфері соціального туризму (Додаток 4.2). 

Рівень сформованості конструктивного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму визначався за вміннєвим критерієм (3.4):  

 

                                         , де (3.4) 

КонКі – значення кожного з показників конструктивного 

компоненту; 

N – кількість показників. 

Для визначення рівня сформованості конструктивного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму ми використовували наступні показники (табл. 3.5): 

КонК1 – визначався за опитувальником діагностики рівня 

сформованості конструктивного компоненту (авторська розробка) 

(Додаток 5.1); 

КонК2 – визначався за методикою визначення комунікативних і 

організаторських вмінь адаптована до умов дослідження за Т. Пашуковою, 

А. Допирою, Г. Дьяконовим [192] (Додаток 5.2); 

КонК3 – визначався за карткою самоаналізу наявності знань і вмінь з 

основ соціального туризму (Додаток 5.3). 
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КонК4 – визначався за експертним оцінюванням сформованості 

конструктивного компоненту (Додаток 5.4). 

Для визначення мінімальної кількості експертів ми використовували 

відносні показники, що відповідає завданню прогнозування точності 

експертних оцінок. 

2)(
M

tV
m  ,               де 

m  - кількість експертів;  

t – табличне значення функції нормального розподілу; 

V – коефіцієнт варіації, %; 

 M – гранично допустима відносна похибка, %.  

Відповідно до умов нашого дослідження за визначеним рівнем 

значущості 0,05 значення функції нормального розподілу t  дорівнює 1,64; 

коефіцієнт варіації  V обрано 20%: гранично допустима відносна похибка 

складає 10%. А отже, нами визначено, що мінімальна кількість експертів 

дорівнює 11 осіб.  

В межах нашого дослідження брали участь 11 експертів, що 

відповідає умовам прогнозування точності експертних оцінок [231]. 

В процесі персонального підбору експертів ми керувалися 

наступною сукупністю критеріїв: 1) компетентність – наявність знань і 

досвіду по розв'язуваної проблеми; креативність - здатність вирішувати 

творчі завдання; 2) конструктивність мислення - здатність давати 

практично значущі рішення; 3) колективізм – здатність працювати в 

колективі відповідно до загальновизнаних етичних норм поведінки; 

самокритичність – здатність критично ставитися до власної компетенції і 

своїх суджень; наявність часу для роботи в експертних групах; 

зацікавленість - наявність бажання у вирішенні даної проблеми. Ступінь 

компетентності експерта визначалась наступними факторами: рівнем 

теоретичної підготовки експертів; рівнем кваліфікації його в області 
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предмета експертизи; практичним досвідом експерта; широтою кругозору 

експерта [165]. 

Враховуючи вищезазначені критерії та фактори відбору експертів, 

нами були обрані викладачі кафедри туризму (6 фахівців), викладачі 

кафедри ТМФКіС (2 фахівця) і роботодавці (3 фахівці). 

Ступінь узгодженості думок експертів визначався за допомогою 

коефіцієнта конкордації Кендала, або коефіцієнта множинної рангової 

кореляції, який визначали за формулою [62]: 

)(

12
22 nnm

S
W


     , де    

S – сума квадратів відхилення суми рангів від середньої; 

    n – кількість факторів; 

    m – кількість експертів. 

Результати аналізу знаходяться в наступних межах: 

W < 0,2 – 0,4  узгодженість слабка; 

W > 0,6 – 0,9 узгодженість сильна; 

W = 1  думки експертів збігаються. 

Експертна оцінка слугувала для виявлення сформованості 

конструктивного компонента та визначення одного з показників 

особистісного компонента, а саме показник адекватності рівня самооцінки 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

Рівень сформованості особистісного компоненту готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму визначався за рефлексивним критерієм (3.7): 

 

                                           , де (3.7) 

 

ОК.і – значення кожного з показників особистісного компоненту; 

N – кількість показників. 
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Для визначення рівня сформованості особистісного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму ми використовували наступні показники (табл. 3.6): 

ОК1 – визначається за методикою визначення здатності до 

саморозвитку за С. Поклад [247], адаптована до умов дослідження 

(Додаток 6.1); 

ОК2 – визначається за методикою визначення адекватності рівня 

самооцінки готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму (Додаток 6.2); 

Показник адекватності рівня самооцінки готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

визначається шляхом виявлення відхилення показника СГПДСТ від ІГПДСТ 

(визначеного за експертною оцінкою): якщо відхилення становить до 10% 

 високий рівень (1,00 в.о.); від 10 до 20% достатній рівень (0,75 в.о.); від 

20 до 40%  середній рівень (0,50 в.о.); від 40 до 100%  низький рівень 

(0,25 в.о.). 

СГПДСТ – визначається за методикою визначення рівня самооцінки 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму (Додаток 6.2); 

ОК3 – визначався за методикою визначення рівня самоменеджменту 

за Л. Зайверт (Додаток 6.3); 

ОК4 – визначався за методикою виявлення рівня комунікабельності 

В. Кан-Калік, Н. Нікандров (Додаток 6.4). 

Експериментальні заходи тривали з 2015 по 2020 навчальні роки на 

базі Запорізького національного університету. На констатувальному етапі 

взяли участь 60 студентів спеціальності 242 Туризм. З яких 29 осіб 2016 

року вступу входили до експериментальної групи, а 31 особа 2015 року 

вступу входила до контрольної групи. 

Результати первинного оцінювання на констатувальному етапі 

експериментального дослідження засвідчили, що сформованість 
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готовності майбутніх фахівців з туризму взагалі й окремо за кожним з 

критеріїв (ціннісний, знаннєвий, вміннєвий, рефлексивний) у студентів 

експериментальної і контрольної груп майже однакова й знаходиться 

переважно на середньому та низькому рівнях. Отже, ми дійшли висновку, 

що підготовка майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму буде результативною завдяки реалізації 

розроблених та науково обґрунтованих нами організаційно-педагогічні 

умов.  

Формувальний етап експерименту передбачав перевірку 

ефективності запропонованих організаційно-педагогічних умов 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму шляхом введення в навчальний 

процес відповідних заходів і технологій, які наведені у розділі 2.  

На контрольному етапі експериментального дослідження нами було 

проведено перевірку визначених організаційно-педагогічних умов 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму та експериментально доведено їх 

ефективність.  

Виконання першої організаційно-педагогічної умови відбувалось 

шляхом:  

 - включення окремих змістових модулів у дисципліни: «Основи 

комунікації в сфері обслуговування»; «Туристичне країнознавство», 

«Організація рекреаційних послуг», «Краєзнавство регіону»; «Організація 

анімаційних послуг в туризмі», «Технологія туристичної діяльності»; 

«Програмний туризм», «Реклама в туризмі», складовою яких є 

метапредметна тема з соціального туризму;  

 - введення спецкурсу «Соціальний туризм». 

Реалізація другої умови здійснювалась шляхлм спрямування всіх 

видів практик на отримання студентами первинного професійного досвіду 

у сфері соціального туризму завдяки поетапному ускладненню 
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вирішуваних завдань (за етапами створення туристичного продукту) з 

використанням проблемних, діяльнісних, проектних, рефлексивних та ін. 

методів; руху навчально-професійної діяльності студентів від 

спостереження за діяльністю досвідчених фахівців-практиків, осмислення 

їх досвіду до асистенства у ролі помічника фахівця туристичної організації 

з подальшим самостійним виконанням певних професійних функцій при 

постійному рефлексивному аналізі набутого професійного досвіду. 

Реалізація третьої організаційно-педагогічної умови була 

забезпечена функціонуванням студентського гуртка «СоцТур ZNU», що 

був спрямований на забезпечення якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців з соціального туризму у позанавчальний час, у 

добровільній, неформалізованій спільній діяльності завдяки активній 

соціальній взаємодії під час: проектної роботи (груповий «Каталог турів 

для соціально незахищених верств населення», фотовиставка «Сильні 

духом», розробка екскурсійних турів для: осіб з інвалідністю та студентів 

«Університету третього віку» за різноманітною тематикою, у тому числі 

онлайн-турів;); організації та проведенні туристичних змагань зі 

спеціальними маршрутами для студентів з інвалідністю, тощо. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту, який складався 

з двох частин – підетапів (Контрольний підетап 1, Контрольний підетап 

2), нами було проведено повторну діагностику рівня сформованості 

готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму в експериментальній і контрольній групах з метою 

аналізу динаміки й оцінки ефективності запропонованих організаційно-

педагогічних умов шляхом порівняння отриманих показників.  

Контрольний підетап 1 проводився в кінці третього курсу навчання 

для визначення проміжного рівня сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму. Контрольний етап 2 проводився в кінці четвертого курсу 

навчання та мав за мету визначити динаміку формування цілісної 
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готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму, передусім -  завдяки впровадженому 

спецкурсу «Соціальний туризм». 

Отже, з метою перевірки ефективності організаційно-педагогічних 

умов підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності 

у сфері соціального туризму було здійснено педагогічний експеримент, 

який мав заперечити або підтвердити гіпотезу нашого дослідження.  

 

3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

Для здійснення вихідних діагностичних зрізів, що констатують стан 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму за допомогою діагностичних методик, які 

передбачали визначення рівня сформованості кожного з компонентів та 

інтегрального показника готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму було проведено 

констатувальний експеримент, у якому брали участь 29 студентів 

експериментальної групи і 31 студент контрольної групи.  

Обрана в ЕГ і КГ кількість студентів вважається достатньою для 

отримання достовірних результатів, оскільки перевищує обсяг 

репрезентативної вибірки (24 особи), розрахованої за формулою [173]: 

2

2

K

t
n 

 

де t=1,96 (табличне значення), K  – припустима неточність, що 

знаходиться в інтервалі від 0,3 до 0,5. 

За результатами первинної діагностики (додаток 7.1, 7.2) визначено, 

що на початку дослідження показник сформованості ціннісно-

мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму у студентів 

контрольної групи складав 0,37±0,04 в.о. та належав до середнього рівня, у 
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студентів експериментальної групи зазначений показник складав 0,40±0,04 

в.о. і також належав до середнього рівня (табл. 3.2). 

Істотність відмінностей між середніми показниками ми визначали за 

допомогою t-критерію нормального розподілу [61], який визначався за 

формулою (3.6): 

 

, де (3.6) 

 

t – коефіцієнт достовірності; 

Х – середня арифметична вибірки Х; 

У – середня арифметична вибірки У; 

mx
 
– помилка середньої арифметичної величини вибірки Х; 

my
 
– помилка середньої арифметичної величини вибірки У (3.7): 

 

, де (3.7) 

σ – середнє квадратичне відхилення; 

N – обсяг вибірки. 

Застосуванню t-критерію передувала перевірка відповідності 

експериментальних даних нормальному розподілу (Додаток 7.1, 7.2) за 

показниками центральної тенденції (значення моди і медіани збігаються із 

середньою величиною (xср = Me = Mo)) [61], та показниками форми 

розподілу за методикою Є. Пустильника: моментний коефіцієнт асиметрії 

(As) (оцінка суттєвості показника асиметрії визначалась за допомогою 

середньоквадратичної помилки коефіцієнта асиметрії) та показник ексцесу 

Ex (істотність ексцесу визначалась за допомогою середньої квадратичної 

помилки коефіцієнта ексцесу) порівнювались із критичними значеннями 

(Asкр=1,24; Exкр=3,5) [227]. 

Можемо дійти висновку про їх відповідність нормальному закону 

розподілу за кожним з показників як експериментальної так і контрольної 
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групи, а отже, це уможливило використання t-критерію нормального 

розподілу. 

Визначено (табл. 3.2), що між показниками експериментальної і 

контрольної групи достовірних відмінностей не виявлено за ціннісно-

мотиваційним компонентом (tрозр=0,39 що менше ніж tгр0,5=1,96). Вивчення 

результатів студентів щодо сформованості когнітивного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму дозволило визначити, що на констатувальному етапі 

дослідження показник сформованості когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у студентів контрольної групи складав 0,37±0,04 в.о. 

та належав до середнього рівня, у студентів експериментальної групи 

зазначений показник складав 0,35±0,04 в.о. і також належав до середнього 

рівня. Між зазначеними показниками експериментальної і контрольної 

групи достовірних відмінностей не виявлено (tрозр=0,25). 

Таблиця 3.2 

Показники сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 

констатувальному етапі дослідження 

Група 
Кількість 

студентів 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр P 

Ціннісно-мотиваційний компонент ЦМК 

ЕГ 29 0,40 0,04 Середній 
0,39 >0,05 

КГ 31 0,37 0,04 Середній 

Когнітивний компонент КогК 

ЕГ 29 0,35 0,04 Середній 
0,25 >0,05 

КГ 31 0,37 0,04 Середній 

Конструктивний компонент КонК 

ЕГ 29 0,37 0,04 Середній 
0,25 >0,05 

КГ 31 0,39 0,04 Середній 

Особистісний компонент ОК 

Х
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ЕГ 29 0,39 0,04 Середній 
0,15 >0,05 

КГ 31 0,40 0,04 Середній 

 

Дослідження рівня сформованості конструктивного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму на констатувальному етапі дозволило визначити, що 

між зазначеними показниками студентів експериментальної і контрольної 

груп достовірних відмінностей не виявлено (tрозр=0,25). Середні показники 

конструктивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму як у студентів 

експериментальної, так і контрольної груп належали до середнього рівня і 

складали 0,37±0,04 в.о. і 0,39±0,04 в.о. відповідно. 

Вивчення стану сформованості особистісного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у студентів дозволило визначити, що на 

констатувальному етапі дослідження зазначений показник у студентів 

контрольної групи складав 0,40±0,04 в.о. та належав до середнього рівня, у 

студентів експериментальної групи складав 0,39±0,04 в.о. і також належав 

до середнього рівня. Між показниками сформованості особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму у студентів експериментальної і 

контрольної групи достовірних відмінностей не виявлено (tрозр=0,15). 

Аналіз результатів експериментальної діагностики сформованості 

показників ціннісно-мотиваційного компонента показав, що 31% студентів 

експериментальної групи і 39% студентів контрольної групи мали низький 

рівень ціннісно-мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 52% 

студентів експериментальної групи і 45% студентів контрольної групи 

мали середній рівень; 10% студентів експериментальної групи і 6% 

студентів контрольної групи мали достатній рівень і лише 7% студентів 
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експериментальної групи і 10% студентів контрольної групи мали високий 

рівень ціннісно-мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму (табл. 

3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників ціннісно-

мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму на 

констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

сформованності 

ЦМК1 ЦМК2 
Ц (ціннісний 

критерій) 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

ЕГ 

низький 
10 34% 9 31% 9 31% 

середній 
14 48% 17 59% 15 52% 

достатній 
3 10% 2 7% 3 10% 

високий 
2 7% 1 3% 2 7% 

Разом 
29 100% 29 100% 29 100% 

КГ 

низький 
11 35% 13 42% 12 39% 

середній 
15 48% 12 39% 14 45% 

достатній 
3 10% 4 13% 2 6% 

високий 
2 6% 2 6% 3 10% 

Разом 
31 100% 31 100% 31 100% 

 

Дослідження результатів експериментальної діагностики 

сформованості когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму показав, 

що до низького рівня належали 38% студентів експериментальної групи і 

39% студентів контрольної групи; 52% студентів експериментальної групи 

і 45% студентів контрольної групи мали середній рівень; 7% студентів 

експериментальної групи і 10% студентів контрольної групи мали 
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достатній рівень; високий рівень когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму мали 3% студентів експериментальної групи і 6% 

студентів контрольної групи (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників когнітивного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму на констатувальному етапі 

дослідження 

Рівень 

сформованості 

КогК1 КогК2 
З (знаннєвий 

критерій) 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

ЕГ 

низький 
11 38% 12 41% 11 38% 

середній 
14 48% 15 52% 15 52% 

достатній 
2 7% 1 3% 2 7% 

високий 
2 7% 1 3% 1 3% 

Разом 
29 100% 29 100% 29 100% 

КГ 

низький 
14 45% 11 35% 12 39% 

середній 
13 42% 16 52% 14 45% 

достатній 
2 6% 2 6% 3 10% 

високий 
2 6% 2 6% 2 6% 

Разом 
31 100% 31 100% 31 100% 

 

Результати експериментальної діагностики показали, що 31% 

студентів експериментальної групи і 39% студентів контрольної групи 

мали низький рівень конструктивного компонента готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

48% студентів експериментальної групи і 45% студентів контрольної групи 

мали середній рівень; 14% студентів експериментальної групи і 10% 

студентів контрольної групи мали достатній рівень і лише 7% студентів 

експериментальної групи і 6% студентів контрольної групи мали високий 
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рівень конструктивного компонента готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників 

конструктивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 

констатувальному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості 

КонК1 КонК2 КонК3 КонК4 В (вміннєвий критерій) 

% % % % кільк. осіб % 

ЕГ 

низький 
38% 31% 28% 34% 9 31% 

середній 
48% 48% 45% 48% 14 48% 

достатній 
7% 10% 17% 14% 4 14% 

високий 
7% 10% 10% 3% 2 7% 

Разом 
100% 100% 100% 100% 29 100% 

КГ 

низький 
35% 39% 42% 39% 12 39% 

середній 
45% 45% 48% 42% 14 45% 

достатній 
13% 13% 6% 13% 3 10% 

високий 
6% 3% 3% 6% 2 6% 

Разом 
100% 100% 100% 100% 31 100% 

 

Експериментальна діагностика сформованості особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму та аналіз отриманих результатів 

дозволив визначити, що до низького рівня належали 38% студентів 

експериментальної групи і 39% студентів контрольної групи; 45% 

студентів експериментальної групи і 42% студентів контрольної групи 

мали середній рівень; 7% студентів експериментальної групи і 10% 

студентів контрольної групи мали достатній рівень (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму на констатувальному етапі 

дослідження 

Рівень 

сформованості 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
Р (рефлексивний 

критерій) 

% % % % 
кількість 

осіб 
% 

ЕГ 

низький 
38% 10% 41% 28% 11 38% 

середній 
45% 7% 41% 55% 13 45% 

достатній 
7% 55% 7% 7% 2 7% 

високий 
10% 28% 10% 10% 3 10% 

Разом 
100% 100% 100% 100% 29 100% 

КГ 

низький 
39% 10% 42% 45% 12 39% 

середній 
42% 13% 39% 32% 13 42% 

достатній 
13% 45% 6% 13% 3 10% 

високий 
6% 32% 13% 10% 3 10% 

Разом 
100% 100% 100% 100% 31 100% 

 

Високий рівень особистісного компонента готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

мали 10% студентів експериментальної групи і 10% студентів контрольної 

групи. 

Визначення показників та рівнів сформованості компонентів 

дозволило з’ясувати рівень інтегрального показника готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму.  

Так, на констатувальному етапі дослідження встановлено, що 

зазначений показник у студентів контрольної групи складав 0,382±0,03 в.о. 

та належав до середнього рівня, у студентів експериментальної групи 

складав 0,380±0,03 в.о. і також належав до середнього рівня (табл. 3.7, рис. 

3.1). 
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Таблиця 3.7 

Інтегральний показник готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму на 

констатувальному етапі дослідження 

ІГПДСТ 
Кількість 

студентів 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр Р 

ЕГ 29 0,380 0,03 середній 

0,04 >0,05 

КГ 31 0,382 0,03 середній 

 

Між показниками сформованості інтегрального показника готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у студентів експериментальної і контрольної групи 

достовірних відмінностей не виявлено (tрозр=0,04). 

Первинна діагностика рівня сформованості інтегрального показника 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму та аналіз отриманих результатів дозволив визначити, 

що до низького рівня належали 28% студентів експериментальної групи і 

32% студентів контрольної групи; 52% студентів експериментальної групи 

і 48% студентів контрольної групи мали середній рівень.  
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Рис. 3.1. Показники компонентів готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму на констатувальному етапі 

дослідження 
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Достатній рівень сформованості інтегрального показника готовності  

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму мали 17% студентів експериментальної групи і 10% 

студентів контрольної групи, 3% студентів експериментальної групи і 10% 

студентів контрольної групи мали високий рівень (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

Оцінку якісного росту рівня готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму ми проводили за 

допомогою критерію кутового перетворення Фішера φ*, який визначається 

за формулою (3.7): 

      
21

21

21

*
*)(*

nn

nn


                   , де (3.7) 

φ1 - кут, що відповідає більшій відсотковій частці (V1)  

       )arcsin(*2 11 V ; 
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Рис. 3.2. Розподіл студентів за рівнями сформованості інтегрального показника 

ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму на констатувальному етапі дослідження 
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φ2 - кут, що відповідає меншій відсотковій частці (V2) 

       )arcsin(*2 22 V ; 

n1- кількість спостережень у вибірці 1;  

n2 - кількість спостережень у вибірці 2. 

Обмеження для застосування кутового перетворення Фішера φ*: 

жодна з часток, що зіставляються не повинна дорівнювати нулю; верхня 

межа в критерії φ відсутня - вибірки можуть бути якими завгодно 

великими; нижня межа – 2 спостереження в одній з вибірок. При цьому 

необхідно, щоб вибірки задовольняли наступним умовам: якщо в одній 

вибірці лише 2 спостереження, то в інший повинно бути не менше 30; 

якщо в одній вибірці лише 3 спостереження, в іншій має бути не менше 7; 

якщо в одній вибірці лише 4 спостереження, друга має містити не менше 5; 

при n1, n2 ≥ 5 можливі будь-які порівняння. 

Досліджуючи розподіл студентів за рівнем сформованості 

інтегрального показника ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму (табл. 3.8), за нульову 

гіпотезу Н0 висунута така: на початку дослідження студенти 

експериментальної і контрольної груп за їх розподілом по рівнях 

інтегрального показника ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму відрізняються 

неістотно. Альтернативна гіпотеза Н1: відмінності між студентами 

експериментальної і контрольної груп на початку дослідження за рівнем 

сформованості інтегрального показника ІГПДСТ готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

є істотними. 

Розрахунок критерію кутового перетворення Фішера φ* (φ*= 0,129), 

свідчить, що отримане значення критерію лежить в зоні незначущості, це 

дає змогу припустити рівність умов у контрольній та експериментальній 

групах перед проведенням формувального етапу експерименту, а отже, 

приймається гіпотеза H0: студенти експериментальної і контрольної груп 
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за розподілом по рівнях інтегрального показника ІГПДСТ готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму відрізняються неістотно. 

 

Таблиця 3.8 

Визначення вірогідності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму на констатувальному етапі 

дослідження за допомогою кутового перетворення Фішера 

 

За результатами Контрольного етапу 1 визначено певні зміни 

показників (табл. 3.9). Так, показник сформованості ціннісно-

мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму у студентів 

контрольної групи становив 0,45±0,02 в.о. та належав до середнього рівня, 

у студентів експериментальної групи зазначений показник складав 

0,54±0,03 в.о. і належав до достатнього рівня. Визначено, що між 

показниками експериментальної і контрольної групи виявлено достовірні 

відмінності (tрозр=2,50). 

 

Таблиця 3.9 

Показники сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 1 

контрольному етапі дослідження 

Рівень 

ІГПДСТ 

КГ  ЕГ  
φ1 φ2 φ

*
 P 

Гіпотеза, що 

приймається 

n d n d 

низький 
10 

0,81 

8 

0,79 

0,911 0,944 0,129 >0,05 

Н0 

 

відмінності не 

істотні 

середній 
15 15 

достатній 
3 

0,19 

5 

0,21 

високий 
3 1 

Разом 31 1 29 1 
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Група 
Кількість 

студентів 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр P 

Ціннісно-мотиваційний компонент ЦМК 

ЕГ 29 0,54 0,03 Достатній 
2,50* <0,05 

КГ 31 0,45 0,02 Середній 

Когнітивний компонент КогК 

ЕГ 29 0,53 0,04 Достатній 
2,20* <0,05 

КГ 31 0,42 0,03 Середній 

Конструктивний компонент КонК 

ЕГ 29 0,58 0,03 Достатній 
2,57* <0,05 

КГ 31 0,43 0,05 Середній 

Особистісний компонент ОК 

ЕГ 29 0,54 0,03 Достатній 
2,50* <0,05 

КГ 31 0,45 0,02 Середній 

Примітка:* – відмінності достовірні 

 

Аналіз результатів студентів експериментальної і контрольної групи 

щодо сформованості конструктивного компонента готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

дозволив визначити, що на першому контрольному етапі дослідження 

показник сформованості конструктивного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у студентів контрольної групи складав 0,42±0,03 в.о. 

та належав до середнього рівня, а у студентів експериментальної групи 

зазначений показник становив 0,53±0,04 в.о. і належав до достатнього 

рівня. Між зазначеними показниками експериментальної і контрольної 

групи виявлено достовірні відмінності (tрозр=2,20). 

Дослідження рівня сформованості конструктивного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму на першому контрольному етапі засвідчило наявність 

Х
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достовірних відмінностей між зазначеними показниками студентів 

експериментальної і контрольної груп (tрозр=2,57). Середні показники 

конструктивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму у студентів 

експериментальної групи належали до достатнього рівня і складали 

0,58±0,03 в.о., на відміну від показників студентів контрольної групи, які 

належали до середнього рівня і складали 0,43±0,05 в.о. 

На першому контрольному етапі дослідження певні зміни було 

зафіксовано і у показниках сформованості особистісного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. Так, у студентів контрольної групи зазначений 

показник складав 0,45±0,02 в.о. і належав до середнього рівня, в той час як 

у студентів експериментальної групи складав 0,54±0,03 в.о. і належав до 

достатнього рівня. Між показниками сформованості особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму у студентів експериментальної і 

контрольної групи на першому контрольному етапі виявлено достовірні 

відмінності (tрозр=2,50). 

Встановлено, що у студентів контрольної групи інтегральний 

показник готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму складав 0,44±0,03 в.о. та належав 

до середнього рівня, а у студентів експериментальної групи складав 

0,55±0,03 в.о. і належав до достатнього рівня (табл. 3.10, рис. 3.3). Між 

показниками сформованості інтегрального показника готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

у студентів експериментальної і контрольної групи виявлено достовірні 

відмінності (tрозр=2,59).  
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Таблиця 3.10 

Інтегральний показник рівня готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 1 

контрольному етапі дослідження 

ІГПДСТ 
Кількість 

студентів 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр P 

ЕГ 29 0,55 0,02 Достатній 

2,59* <0,01 

КГ 31 0,43 0,02 Середній 

Примітка:* – відмінності достовірні 

 

 

 

 

 

Отже, на 1 контрольному етапі дослідження за результатами 

експериментальної діагностики виявлено позитивну динаміку за кожним з 

показників готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму як у студентів контрольної, так і 

експериментальної групи. Проте, наявні зміни є істотно вищими у 

студентів експериментальної групи. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
ЦМК 

КогК 

КонК ОК 

Ігпдст 

ЕГ 

КГ 

Х

Рис. 3.3. Показники компонентів готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму на 1 контрольному етапі 

дослідження 
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Тож, можемо стверджувати, після першого контрольного етапу, 

зміни відбулись внаслідок використання інтеграційного та інтерактивного 

методів, а також проведення заходів соціальної взаємодії, які 

застосовувались при впровадженні організаційно-педагогічних умов в 

освітній процес. 

За результатами експериментальної діагностики на Контрольному 

етапі 2 визначено, що показник сформованості ціннісно-мотиваційного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму у студентів контрольної групи 

складав 0,50±0,04 в.о. та належав до середнього рівня, у студентів 

експериментальної групи зазначений показник складав 0,70±0,03 в.о. і 

належав до достатнього рівня (табл. 3.11). Визначено, що між показниками 

експериментальної і контрольної групи виявлено достовірні відмінності 

(tрозр=3,86). 

 

Таблиця 3.11 

Показники сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 2 

контрольному етапі дослідження 

Група 
Кількість 

студентів 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр P 

Ціннісно-мотиваційний компонент ЦМК 

ЕГ 29 0,70 0,03 Достатній 
3,86* <0,001 

КГ 31 0,50 0,04 Середній 

Когнітивний компонент КогК 

ЕГ 29 0,67 0,04 Достатній 
2,97* <0,01 

КГ 31 0,51 0,04 Достатній 

Конструктивний компонент КонК 

ЕГ 29 0,69 0,03 Достатній 
3,75* <0,001 

КГ 31 0,49 0,04 Середній 

Особистісний компонент ОК 

Х
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ЕГ 29 0,68 0,04 Достатній 
2,93* <0,01 

КГ 31 0,52 0,04 Достатній 

Примітка:* – відмінності достовірні 

 

Вивчення результатів студентів на 2 контрольному етапі 

дослідження дозволило виявити зміни показників сформованості 

когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму як у студентів 

експериментальної, так і контрольної групи. Так, показник сформованості 

когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму у студентів 

контрольної групи складав 0,51±0,04 в.о. та належав до достатнього рівня, 

у студентів експериментальної групи зазначений показник складав 

0,67±0,04 в.о. і також належав до достатнього рівня. Проте, між 

зазначеними показниками експериментальної і контрольної групи 

виявлено достовірні відмінності (tрозр=2,97). 

Визначення рівня сформованості конструктивного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму на 2 контрольному етапі дозволило виявити, що між 

зазначеними показниками студентів експериментальної і контрольної груп 

існують достовірні відмінності (tрозр=3,75). Середні показники 

конструктивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму у студентів 

контрольної груп належали до середнього рівня і складали 0,49±0,04 в.о., а 

в студентів експериментальної групи зазначений показник належав до 

достатнього рівня і складав 0,69±0,03 в.о. 

Вивчення стану сформованості особистісного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у студентів дозволило визначити, що на 2 

контрольному етапі дослідження зазначений показник у студентів 
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контрольної групи складав 0,52±0,04 в.о. та належав до достатнього рівня, 

у студентів експериментальної групи складав 0,68±0,04 в.о. і також 

належав до достатнього рівня. Проте, між показниками сформованості 

особистісного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму у студентів 

експериментальної і контрольної групи виявлено достовірні відмінності 

(tрозр=2,93). 

Аналіз результатів експериментальної діагностики показав, що 3% 

студентів експериментальної групи і 10 % студентів контрольної групи 

мали низький рівень ціннісно-мотиваційного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму; 10% студентів експериментальної групи і 45% 

студентів контрольної групи мали середній рівень; 55% студентів 

експериментальної групи і 32% студентів контрольної групи мали 

достатній рівень; 31% студентів експериментальної групи і 13% студентів 

контрольної групи мали високий рівень ціннісно-мотиваційного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників ціннісно-

мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму на 2 контрольному 

етапі дослідження 

Рівень 

сформованості 

ЦМК1 ЦМК2 
Ц (ціннісний 

критерій) 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

ЕГ 

низький 
1 3% 1 3% 1 3% 

середній 
2 7% 4 14% 3 10% 

достатній 
16 55% 16 55% 16 55% 

високий 
10 34% 8 28% 9 31% 
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Разом 
29 100% 29 100% 29 100% 

КГ 

низький 
3 10% 4 13% 3 10% 

середній 
15 48% 14 45% 14 45% 

достатній 
10 32% 9 29% 10 32% 

високий 
3 10% 4 13% 4 13% 

Разом 31 100 31 100 31 100 

 

Аналіз результатів експериментальної діагностики сформованості 

когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму показав, що до 

низького рівня належали 7% студентів експериментальної групи і 10% 

студентів контрольної групи; 17% студентів експериментальної групи і 

39% студентів контрольної групи мали середній рівень; 48% студентів 

експериментальної групи і 42% студентів контрольної групи мали 

достатній рівень; високий рівень когнітивного компонента готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму мали 28% студентів експериментальної групи і 10% 

студентів контрольної групи (табл. 3.13).  

 

Таблиця 3.13 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників когнітивного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму на 2 контрольному етапі 

дослідження 

Рівень 

сформованності 

КогК1 КогК2 З (знаннєвий) 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

кільк. 

осіб 
% 

ЕГ 

низький 
3 10% 2 7% 2 7% 

середній 
4 14% 5 17% 5 17% 

достатній 
13 45% 14 48% 14 48% 

високий 
9 31% 8 28% 8 28% 



 210 

Разом 
29 100% 29 100% 29 100% 

КГ 

низький 
2 6% 3 10% 3 10% 

середній 
13 42% 12 39% 12 39% 

достатній 
13 42% 12 39% 13 42% 

високий 
3 10% 4 13% 3 10% 

Разом 
31 100% 31 100% 31 100% 

 

Результати експериментальної діагностики 2 контрольного етапу 

показали, що 7% студентів експериментальної групи і 13% студентів 

контрольної групи мали низький рівень конструктивного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму; 14% студентів експериментальної групи і 48% 

студентів контрольної групи мали середній рівень; 52% студентів 

експериментальної групи і 29% студентів контрольної групи мали 

достатній рівень28% студентів експериментальної групи і 10% студентів 

контрольної групи мали високий рівень конструктивного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму (табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників 

конструктивного компонента готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 2 

контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості 

КонК1 КонК2 КонК3 КонК4 В (вміннєвий) 

% % % % кільк. осіб % 

ЕГ 

низький 
7% 10% 7% 10% 2 7% 

середній 
14% 10% 14% 14% 4 14% 

достатній 
55% 52% 52% 55% 15 52% 

високий 
24% 28% 28% 21% 8 28% 

Разом 
100% 100% 100% 100% 29 100% 
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КГ 

низький 
16% 13% 16% 13% 4 13% 

середній 
45% 52% 48% 48% 15 48% 

достатній 
29% 29% 26% 29% 9 29% 

високий 
6% 6% 10% 10% 3 10% 

Разом 
97% 100% 100% 100% 31 100% 

 

Здійснена діагностика сформованості особистісного компонента 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму та аналіз отриманих результатів на 2 контрольному 

етапі дозволив визначити, що до низького рівня належали 7% студентів 

експериментальної групи і 10% студентів контрольної групи; 17% 

студентів експериментальної групи і 39% студентів контрольної групи 

мали середній рівень; 38% студентів експериментальної групи і 39% 

студентів контрольної групи мали достатній рівень, 38% студентів 

експериментальної групи і 13% студентів контрольної групи мали високий 

рівень (табл. 3.15).  

 

Таблиця 3.15 

Розподіл студентів за рівнями сформованості показників особистісного 

компонента готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму на 2 контрольному етапі 

дослідження 

Рівень 

сформованості 

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
Р (рефлексивний 

критерій) 

% % % % 

кількість 

осіб 
% 

ЕГ 

низький 
7% 10% 10% 7% 2 7% 

середній 
17% 7% 14% 10% 5 17% 

достатній 
38% 52% 38% 52% 11 38% 

високий 
38% 31% 38% 31% 11 38% 

Разом 
100% 100% 100% 100% 29 100% 

КГ низький 
10% 13% 13% 10% 3 10% 
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середній 
39% 16% 35% 42% 12 39% 

достатній 
39% 39% 39% 32% 12 39% 

високий 
13% 32% 13% 16% 4 13% 

Разом 100% 100% 100% 100% 31 100% 

 

Експериментальна діагностика дозволила виявити динаміку 

розподілу студентів за рівнями сформованості компонентів готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму на 2 контрольному етапі дослідження (табл. 3.16).  

 

Таблиця 3.16 

Динаміка розподілу студентів за рівнями сформованості компонентів 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму на 2 контрольному етапі дослідження 

Рівень 

сформованості 

Ціннісно-

мотиваційний 

компонент  

Когнітивний 

компонент 

Конструктивний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

n % n % n % n % 

ЕГ 

низький 
-8 -28% -9 -31% -7 -24% -9 -31% 

середній 
-12 -41% -10 -34% -10 -34% -8 -28% 

достатній 
13 45% 12 41% 11 38% 9 31% 

високий 
7 24% 7 24% 6 21% 8 28% 

КГ 

низький 
-9 -29% -9 -29% -8 -26% -9 -29% 

середній 
0 0% -2 -6% 1 3% -1 -3% 

достатній 
8 26% 10 32% 6 19% 9 29% 

високий 
1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 

 

Визначення показників та рівнів сформованості компонентів на 2 

контрольному етапі дозволило з’ясувати рівень інтегрального показника 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму.  

Так, встановлено, що на 2 контрольному етапі дослідження 

зазначений показник у студентів контрольної групи складав 0,51±0,03 в.о. 
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та належав до достатнього рівня, а у студентів експериментальної групи 

складав 0,68±0,03 в.о. і також належав до достатнього рівня (табл. 3.17, 

рис. 3.4). Проте між показниками сформованості інтегрального показника 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму у студентів експериментальної і контрольної групи 

виявлено достовірні відмінності (tрозр=3,74). 

 

Таблиця 3.17 

Інтегральний показник рівня готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму на 2 

контрольному етапі дослідження 

ІГПДСТ 
Кількість 

студентів 

 

m 
Рівень 

сформованості 
t розр P 

ЕГ 29 0,68 0,03 достатній 

3,74* <0,001 
КГ 31 0,51 0,03 достатній 

Примітка:* – відмінності достовірні 

 

 

 

 

 

Вивчення динаміки показників компонентів і рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 
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Рис. 3.4. Показники компонентів готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму на 2 контрольному етапі 

дослідження 
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соціального туризму  (табл. 3.18) дозволило констатувати значно більший 

приріст показників у студентів експериментальної групи (рис. 3.5, рис. 3.6) 

у порівнянні зі студентами контрольної групи (рис. 3.7, рис. 3.8). 

 

Таблиця 3.18 

Динаміка середніх показників компонентів і рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму на 2 контрольному етапі дослідження 

Показники 
Конст. 

етап 

Контр. 

етап 1 

Приріст 

показників  

Контр. 

етап 1 

Контр. 

етап 2 

Приріст 

показників  

ЕГ 

ЦМК 0,40 0,54 0,14 0,54 0,70 0,16 

КогК 0,35 0,53 0,18 0,53 0,67 0,14 

КонК 0,37 0,58 0,21 0,58 0,69 0,11 

ОК 0,39 0,54 0,15 0,54 0,68 0,14 

Ігпдст 0,38 0,55 0,17 0,55 0,68 0,14 

КГ 

ЦМК 0,37 0,45 0,08 0,45 0,50 0,05 

КогК 0,37 0,42 0,05 0,42 0,51 0,09 

КонК 0,39 0,43 0,04 0,43 0,49 0,06 

ОК 0,40 0,45 0,05 0,45 0,52 0,07 

Ігпдст 0,38 0,44 0,06 0,44 0,51 0,07 

 

Отже, проведений Контрольний етап 2 дозволив виявити динаміку 

сформованості готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму завдяки впровадженню спецкурсу 

«Соціальний туризм». 
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Рис. 3.5. Приріст показників компонентів і рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на  етапах 

дослідження у студентів експериментальної групи 

Рис. 3.6. Динаміка показників компонентів і рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на етапах 

дослідження у студентів експериментальної групи 
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готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 
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Рис. 3.7. Приріст показників компонентів і рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на  етапах 

дослідження у студентів контрольної групи 

Рис. 3.8. Динаміка показників компонентів і рівня готовності майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму на етапах 

дослідження у студентів контрольної групи 
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що на 2 контрольному етапі до низького рівня належали 3% студентів 

експериментальної групи і 10% студентів контрольної групи; 14% 

студентів експериментальної групи і 45% студентів контрольної групи 

мали середній рівень; достатній рівень сформованості інтегрального 

показника готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму мали 52% студентів 

експериментальної групи і 35% студентів контрольної групи; 31% 

студентів експериментальної групи і 10% студентів контрольної групи 

мали високий рівень (рис. 3.9). 

 

 

 

 

 

Досліджуючи розподіл студентів за рівнем сформованості 

інтегрального показника ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму (табл. 3.19), за нульову 

гіпотезу Н0 висунута така: на 2 контрольному етапі дослідження студенти 

експериментальної і контрольної груп за розподілом за рівнями 

інтегрального показника ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму відрізняються 

неістотно. Альтернативна гіпотеза Н1: відмінності між студентами 

експериментальної і контрольної груп на 2 контрольному етапі 
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Рис. 3.9 Розподіл студентів за рівнями інтегрального показника ІГПДСТ готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

на 2 контрольному етапі дослідження 
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дослідження за рівнем сформованості інтегрального показника ІГПДСТ 

готовності є істотними. 

 

Таблиця 3.19 

Визначення вірогідності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму на 2 контрольному етапі 

дослідження за допомогою кутового перетворення Фішера 

 

Розрахунок критерію φ* показав (φ*= 3,141), що отримане значення 

критерію лежить в зоні значущості, а отже, приймається гіпотеза H1: 

студенти експериментальної і контрольної груп за розподілом по рівнях 

інтегрального показника ІГПДСТ готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму відрізняються істотно. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Узагальнення результатів здійсненого експериментального 

дослідження із запровадження визначених організаційно-педагогічних 

умов підготовки майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму дає змогу зробити такі висновки за розділом. 

1. Педагогічний експеримент, відповідно до існуючих вимог, 

здійснювався у три етапи: 1) констатувальний, який передбачав 

визначення первинного стану готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму; 2) формувальний, 

Рівень 

ІГПДСТ 

КГ  ЕГ  
φ1 φ2 φ

*
 P 

Гіпотеза, що 

приймається 

n d n d 

низький 
3 

0.55 

1 

0,17 

1,474 2,285 3,141 <0,001 

Н1 

 

відмінності 

істотні 

середній 
14 4 

достатній 
11 

0,45 

15 

0,83 

високий 
3 9 

Разом 31 1 29 1 



 219 

протягом якого відбувалася реалізація усіх педагогічних заходів, 

передбачених створеною структурною підготовки та визначеними 

організаційно-педагогічними умовами; 3) контрольний, що забезпечив 

аналіз отриманих результатів завдяки проведенню діагностики вторинного 

рівня готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері туризму експериментальної та контрольної груп та порівняння 

отриманих даних із вихідними даними констатувального етапу 

дослідження. 

2. Відсутність у науково-практичній площині вже створеного та 

апробованого комплексу діагностичних методик детермінувала 

необхідність розробки власного комплексу діагностичних засобів за всіма 

визначеними компонентами готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері туризму, що включає: 1) за ціннісно-

мотиваційним компонентом - Методику дослідження потреби у 

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

орієнтації у сфері соціального туризму», модифікований Опитувальник 

«Мотивація до професійної діяльності у сфері соціального туризму» 

(авт. А. Реан); 2) за когнітивним компонентом – авторські: Дидактичний 

тест з базових понять у сфері соціального туризму та Дидактичний тест з 

основних аспектів професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

3) за конструктивним компонентом – авторський Опитувальник 

визначення рівня сформованості конструктивного компоненту, Методику 

визначення комунікативних і організаторських вмінь (авт. Т. Пашукова, 

А. Допира, Г. Дьяконов), Картку самоаналізу наявності знань і вмінь з 

основ соціального туризму, Експертну оцінку сформованості 

конструктивного компоненту; 4) за особистісним компонентом – 

адаптовану Методику визначення здатності до саморозвитку 

(авт. С. Поклад); Методику визначення адекватності рівня самооцінки 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму; Методику визначення рівня самооцінки готовності 
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майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму; Методику визначення рівня самоменеджменту 

(авт. Л. Зайверт); Методику виявлення рівня комунікабельності 

(авт. В. Кан-Калік, Н. Нікандров). 

3. Проведений статистичний аналіз отриманих даних на 

констатувальному та контрольному етапах засвідчив наявність 

статистично значущої різниці між коефіцієнтами готовності студентів 

експериментальної групи за всіма компонентами готовності та її 

інтегральним показником в цілому. 

 

Основні наукові результати, які ввійшли до розділу, опубліковано в 

працях [151, 155, 194].   
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертації здійснено теоретичне й експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Одержані результати підтвердили правомірність покладеної в його основу 

гіпотези, що дає підстави для формулювання загальних висновків. 

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

тому числі міжнародних зобов’язань щодо рівного доступу до якісних 

туристичних послуг), а також наукових підходів до розуміння сутності 

туризму і його видів дав підстави під соціальним туризмом розуміти 

особливий вид туристичної діяльності, що спрямована на задоволення 

рекреаційних, культурних, пізнавальних, лікувально-оздоровчих та інших 

потреб різних соціальних категорій населення (соціально незахищених 

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

соціальні потреби з боку держави, недержавних фондів, спонсорів, 

туристичних підприємств та фізичних осіб). 

Як особливому виду туристичної діяльності, соціальному туризму 

властивотаке: особливі соціальні ознаки його суб’єктів (соціально 

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

специфічні фінансові джерела (спрямовані не на отримання прибутку, а на 

підтримку споживачів туристичних послуг); класифікація за соціально-

віковими, домінувально-мотиваційними ознаками та станом здоров’я 

споживачів; особливі вимоги до фахівців з туризму, детерміновані як 

особливими потребами в туристичних послугах соціально незахищених 

верств населення, так і специфікою туристичної сфери в цілому. 

2. Спираючись на наукове осмислення таких явищ, як готовність 

особистості та готовність особистості до професійної діяльності, а також 

враховуючи вимоги до фахівців із соціального туризму, готовність 

майбутніх фахівців із туризму до професійної діяльності у сфері 
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соціального туризму визначено як інтегративне особистісно-професійне 

утворення, яке включає ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

конструктивний й особистісний компоненти, визначає успішність їх 

майбутньої професійної діяльності й професійного розвитку та є 

результатом цілеспрямованої професійної підготовки. Ціннісно-

мотиваційний компонент готовності визначає спрямованість системи 

мотивів, потреб і цінностей майбутніх фахівців; когнітивний – забезпечує 

цілісність їх уявлень про діяльність у сфері соціального туризму, 

активізацію навчально-пізнавальної діяльності, сприяє збагаченню 

когнітивного досвіду для вирішення тих чи інших теоретичних і 

практичних завдань та містить комплекс професійних знань; 

конструктивний – визначає здатність виконувати конкретні професійні 

завдання й включає сукупність різних умінь; особистісний – презентує 

комплекс професійних та особистісних якостей фахівця. 

Результати вивчення досвіду підготовки фахівців з туризму до 

професійної діяльності в цілому та у сфері соціального туризму зокрема 

засвідчили, що, з одного боку, у зарубіжних закладах вищої освіти 

формування відповідної професійної готовності забезпечується 

різноманітними академічними програмами; домінуванням практичної 

підготовки; міцним міждисциплінарним зв’язком; окремими курсами із 

соціального туризму, що висвітлюють особливості надання туристичних 

послуг різним соціальним категоріям клієнтів; активною проєктною 

діяльністю; з іншого – у більшості провідних вітчизняних закладах вищої 

освіти підготовка фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму здійснюється фрагментарно в межах курсу 

«Спеціалізовані види туризму» та здебільшого має теоретичний характер; 

навчальна й виробничі практики студентів не мають вираженої 

спрямованості на оволодіння ними професійними вміннями у сфері 

соціального туризму. 

3. Базуючись на принципах педагогічного моделювання, результатах 
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здійсненого аналізу зарубіжного і українського досвіду фахової 

туристичної освіти, наукових підходів до розуміння сутності професійної 

готовності особистості й особливостей надання туристичних послуг 

соціально незахищеним верствам населення, а також положеннях 

системного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, контекстного та 

інтерактивного підходів, розроблено авторську структурну модель і зміст 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

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

презентують: соціальне замовлення, мету та завдання професійної 

підготовки (соціально-детермінована складова); її методологічні підходи 

та дидактичні принципи (теоретико-методологічна складова); 

організаційно-педагогічні умови, зміст, форми й методи (проєктувально-

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

результативна складова). 

Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму: 1) оновлення змісту професійної 

підготовки на засадах інтегративного й метапредметного підходів; 2) 

спрямування практичної підготовки на набуття майбутніми фахівцями 

первинного професійного досвіду у сфері соціального туризму; 3) 

створення в закладі вищої освіти середовища активної соціальної 

взаємодії. 

4. У ході експериментальної перевірки реалізованих організаційно-

педагогічних умов отримано статистично значущу різницю між 

коефіцієнтами готовності студентів експериментальної групи за всіма її 

компонентами й інтегральним показником у цілому, а також коефіцієнтів 

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

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені 

організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму 
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впроваджено в процес їх професійної підготовки в закладі вищої освіти на 

основі: спецкурсу «Соціальний туризм», який, зокрема, представлений в 

електронній формі на платформі Moodle (силабус, навчальна робоча 

програма, методичний матеріал до практичних занять та самостійної 

роботи); змістових метапредметних модулів фахових дисциплін І–ІV 

курсів навчання, методичних рекомендацій до індивідуальних завдань 

навчальної ознайомчої й виробничих практик; комплексу діагностичних 

методів визначення рівня сформованості готовності майбутніх фахівців до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму; положення про 

гурткову роботу «СоцТур ZNU». 

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення 

його мети – науково обґрунтувати комплекс організаційно-педагогічних 

умов, що забезпечують успішне формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й 

засвідчує необхідність її подальшої розробки за такими найбільш 

перспективними напрямами, як: підготовка майбутніх фахівців до 

діяльності у сфері інклюзивного туризму; розвиток інклюзивної 

компетентності фахівців з туризму; підготовка майбутніх фахівців з 

туризму на засадах менторства тощо. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

(Пошуковий етап) Опитувальник щодо визначення ролі соціального 

туризму в формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх 

фахівців з туризму 

 

№ Питання 

Варіанти відповідей 

а б в г 

1 

Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з 

туризму має бути готовим до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         

2 

Чи потрібні на Вашу думку майбутньому 

фахівцю з туризму знання про соціальний 

туризм? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         

3 

Чи володієте Ви знаннями про сутність 

соціального туризму? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         

4 

Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви володієте 

знаннями про соціальний туризм? 

а) так, володію; 

б) володію, але не достатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти.         

5 

Як Ви вважаєте, чи достатньо надається 

інформації для майбутніх фахівців з туризму 

про соціальний туризм під час навчання в 

ЗВО? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         
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6 

Як Ви вважаєте, чи володіють туристичні 

організації певним досвідом роботи з 

соціально незахищеними верствами 

населення? 

а) так, володіють; 

б) володіють, але не достатньо; 

в) ні, не володіють; 

г) важко відповісти.         

7 

Як Ви вважаєте, чи потрібен сфері 

туристичних послуг окремий фахівець для 

роботи з соціально незахищеними верствами 

населення? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         

8 

Чи вважаєте Ви, що туристична сфера України 

потребує фахівця з соціального туризму? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         

9 

Чи вважаєте Ви, що соціальний туризм 

повинен виноситись на вивчення як окремий 

курс? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         

10 

Чи вважаєте Ви, що формування знань і вмінь 

щодо професійної діяльності у сфері 

соціального туризму сприяє підвищенню 

кваліфікації? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) можливо;  

г) ні.         
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Додаток 2 

(Пошуковий етап) Аналіз результатів опитування щодо визначення 

ролі соціального туризму в формуванні готовності до професійної 

діяльності майбутніх фахівців з туризму 

 

№ Питання 

Показники студентів 

бакалаврів, % 

а б в г 

1 

Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець з туризму 

має бути готовим до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму? 

а) так;  

б) скоріше так;  

в) скоріше ні;  

г) ні. 

15,31 40,82 41,83 2,04 

2 

Чи потрібні на Вашу думку майбутньому фахівцю 

з туризму знання про соціальний туризм? 

а) так;  

б) ні;  

в) важко сказати. 

32,65 30,61 36,73 - 

3 

В якій мірі Ви  володієте знаннями про сутність 

соціального туризму та особливості професійної 

діяльності у сфері соціального туризму? 

а) важко сказати;  

б) на низькому рівні;  

в) на достатньому рівні;  

г) на високому рівні. 

41,84 54,03 4,08 0,00 

4 

Як Ви вважаєте, чи достатньо надається 

інформації для майбутніх фахівців з туризму про 

соціальний туризм під час навчання в ЗВО? 

а) так;  

б) важко відповісти;  

в) ні. 

2,42 32,02 65,32 - 

5 

Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви володієте 

знаннями щодо сутності, мети, завдань й змісту 

підготовки майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального 

туризму? 

а) так, володію; 

б) ні, не володію; 

в) важко визначитись. 

0,00 65,00 - 

6 

Як Ви вважаєте, чи володіють туристичні 

організації певним досвідом роботи з соціально 

незахищеними верствами населення? 

а) так, володіють; 

б) ні, не володіють. 

58,00 16,09 - - 
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7 

Чи вважаєте Ви, що достатньо обізнані про стан 

соціального туризму в Україні? 

а) важко відповісти; 

б) частково обізнаний. 

87,76 12,24 - - 

8 

Як Ви вважаєте, чи потрібен сфері туристичних 

послуг окремий фахівець для роботи з соціально 

незахищеними верствами населення? 

а) так;  

б) скоріше так, ніж ні;  

в) важко відповісти. 

54,08 33,08 11,03 - 

9 

Які з перерахованих заходів, на Вашу думку, 

сприятимуть підвищенню рівня обізнаності 

майбутніх фахівців у сфері соціального туризму у 

процесі навчання у ЗВО: 

а) окремий спецкурс із соціального туризму; 

б) вивчення досвіду соціального туризму у межах 

практики;  

в) окремі теми у межах фахових дисциплін;  

г) різні позааудиторні заходи (семінари, майстер-

класи, гурткова робота). 

55,87 32,02 12,24 11,03 

10 

Чи вважаєте Ви, що формування знань і вмінь 

щодо професійної діяльності у сфері соціального 

туризму сприяє підвищенню Вашої кваліфікації? 

а) так;  

б) можливо; 

в) ні. 

90,00 10,00 0,00 - 
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Додаток 3 (ЦМК) 

Методика визначення показників ціннісно-мотиваційного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму 

 

Додаток 3.1 

Методика дослідження потреби у досягненні мети Ю.М. Орлова 

 

Інструкція до опитування: Якщо Ви погоджуєтеся зі ствердженнями, то 

поруч з його номером напишете “так”, якщо не погоджуєтеся – “ні”. 

 

1. Вважаю, що успіх життя залежить скоріше від випадку, ніж від розрахунку.  

2. Якщо я залишусь без улюбленої справи, життя для мене втратить сенс.  

3. Для мене у будь-якій справі важливе її виконання.  

4. Вважаю, що люди більше страждають від негараздів на роботі, ніж від поганих 

взаємин з близькими. 
 

5. На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, а не близькими.  

6. У моєму житті більше успіхів, ніж невдач.  

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні.  

8. Навіть у звичайній роботі я намагаюсь удосконалити деякі її елементи.  

9. Занурений(а) у думки про успіх, я можу забути про міри обережності.  

10. Мої близькі вважать мене ледачою людиною.  

11. Вважаю, що в моїх невдачах винні скоріше обставини, ніж я сам(а).  

12. Мої батьки дуже суворо контролюють (контролювали) мене.  

13. Терпіння у мені більше, ніж здібностей.  

14. Лінь, а не сумніви в успіху змушують досить часто відмовлятися від своїх 

намірів. 
 

15. Вважаю, що я впевнений(а) у собі людина.  

16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою користь.  

17. Я не старанна людина.  

18. Коли все іде за планом, моя енергія підсилюється.  

19. Якби я був(ла) журналістом, то писав(ла) би скоріше про оригінальні 

винаходи людей, ніж про подорожі. 
 

20. Мої близькі зазвичай не розділяють моїх планів.  

21. Рівень моїх вимог до життя нижче, ніж у моїх колег.  
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Інтерпретація результатів опитування: 

За кожну відповідь ставиться лише 1 бал за відповіді “так” за 

положеннями 2, 6-8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; також за відповіді “ні” за 

положеннями 1, 3-5, 9-13, 15, 17, 20. 

0 - 5 балів – низький рівень, 6 -11 – середній, 12- 17 – достатній, 18 - 23 – 

високий.  

  

22. Мені здається, що наполегливості у мені більше, ніж здібностей.  

23. Я би міг(могла) досягти більшого, визволившись від поточних справ.  
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Додаток 3.2 

Опитувальник «Мотивація до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму» (за А. О. Реаном [230], з авторською 

модифікацією) 

 

Інструкція до опитування: Прочитайте уважно твердження, оцініть 

себе за такою шкалою: 4 – повністю згоден; 3 – погоджуюся; 2 – 

можливо; 1 – не знаю. 

 

 

Інтерпретація результатів опитування: 

0-8 – низький рівень, 9-16 – середній, 17-24 – достатній, 25-32 – високий. 

1. Діяльність у сфері соціального туризму надає додатковий грошовий 

заробіток. 
 

2. Діяльність у сфері соціального туризму допоможе мені у 

професійному зростанні 
 

3. Готовність до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

дозволить мені уникнути критики з боку керівництва та колег.  
 

4. Готовність до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

допоможе мені уникнути можливих неприємностей у роботі з туристами. 
 

5. Участь у професійній діяльності в сфері соціального туризму 

допоможе мені в досягненні престижу і поваги з боку інших. 
 

6. Мені подобається професійна діяльність у сфері соціального туризму, 

я отримую задоволення від самого процесу і результату роботи. 
 

7. Підготовка до професійної діяльності у сфері соціального туризму– 

це можливість особистісної самореалізації у цій галузі. 
 



 264 

Додаток 3.3 

Опитувальник «Ціннісні орієнтації у сфері соціального туризму» 

 

Інструкція до опитування: Оцініть себе за шкалою: від + 5 до 0 (від 

твердження “безумовно згоден” до “ставлюся до цього байдуже”), або 

від - 5 до 0 (від твердження “абсолютно незгодний з цим твердженням” 

до “ставлюся до цього байдуже”). 

 

 

Інтерпретація результатів опитування: 

від (-35) до (-18) – низький рівень, 

від (- 17) до 0 – середній,  

від 1 до 17 – достатній,  

від 18 до 35 – високий. 

  

1. Можливість самореалізації в сфері соціального туризму для мене важлива.  

2. Можливість отримання нової інформації у свій вільний час має для мене 

велике значення. 
 

3. У свій вільний час мені подобається активно зануритися в інше культурне 

або природне середовище. 
 

4. Перспектива отримання позитивних емоцій від діяльності у сфері 

соціального туризму для мене має велике значення. 
 

5. У вільний час я намагаюсь розвинути в собі творчі здібності.  

6. Я вважаю працю фахівця сфери соціального туризму суспільно значущою 

і престижною. 
 

7. Під час професійної діяльності у сфері соціального туризму спілкування з 

новими людьми має для мене велике значення. 
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Додаток 4 (КогК) 

Методика визначення показників когнітивного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму 

 

Додаток 4.1 

Дидактичний тест з базових понять у сфері соціального туризму 

 

1. Соціальний туризм – це: 

А) подорожі, що субсидуються із джерел позабюджетного фінансування 

та за рахунок коштів, які виділяються з державного бюджету на соціальні 

потреби;  

Б) різновид туризму, який зорієнтований на одержання туристичними 

підприємствами прибутку, що є основним джерелом для розвитку 

виробництва послуг; 

В) відвідування конгресів, симпозіумів із наступними екскурсійними 

поїздками. 

2. Туризм – це: 

А) тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає; 

Б) комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до 

реалізації туристичного продукту чи туристичних послуг; 

В) попередньо розроблений комплекс туристичних послуг. 

3. Частиною концепції соціального туризму є: 

А) дії підприємства з розміщення споживача шляхом надання місця для 

тимчасового проживання; 

Б) субсидування туризму для малозабезпечених; 

В) надання туристичних послуг за рахунок споживача. 

4. Провідною організацією із соціального туризму є: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6
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А) Міжнародна конфедерація вільних профспілок; 

Б) Бюро із соціального туризму; 

В) Організація Об'єднаних Націй. 

5. У класифікації видів туризму соціальний туризм виділяється в 

категорію: 

А) за організованістю; 

Б) за учасниками; 

В) за джерелом фінансування. 

6. Основною метою соціального туризму є: 

А) подорожі та відпочинок соціально вразливих верств населення для 

відновлення працездатності, фізичних і моральних сил. 

Б) вивчення й оформлення попиту на комерційні поїздки в країни 

далекого зарубіжжя; 

В) відпочинок, оздоровлення та лікування. 

7. Видами соціального туризму є: 

А) спортивний і сільський; 

Б) лікувальний і релігійний; 

В) відповіді А і Б. 

8. До категорії осіб, що мають переважне право на пільги соціального 

туризму, належать: 

А) діти з багатодітних сімей, незаможні верстви населення, пенсіонери, 

люди з обмеженими можливостями; 

Б) будь-який громадянин країни; 

В) діти та пенсіонери. 

9. Турист – це: 

А) особа, яка проводить діяльність, пов'язану з туристичним 

супроводом; 

Б) особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не 

забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до 

одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із 
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зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений 

термін; 

В) особа, яка є споживачем туристичних послуг. 

10. Найбільше туристичне об'єднання України – це: 

А) Укрпрофтур; 

Б) Туристична асоціація України; 

В) Міжнародне бюро соціального туризму. 

11. Туристична діяльність – це: 

А) просування відповідального, стійкого та загальнодоступного 

туризму; 

Б) надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог 

Закону України «Про туризм» та інших законодавчих актів  України; 

В) постійне розширення і розвиток міжнародного туристичного обміну. 

12. ВТО – це: 

А) Всесвітня туристична організація; 

Б) Всесвітнє туристичне об'єднання; 

В) Всеукраїнська туристична організація. 

13.  Туристична індустрія – це:  

А) сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, 

туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства 

харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують 

прийом, обслуговування та перевезення туристів. 

Б) сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності, які надають 

транспортні послуги; 

В) сукупність різних об'єктів туристичної діяльності, які забезпечують 

обслуговування туристів. 

14. Соціальна верства – це: 

А) населення країни; 

Б) певний соціальний клас; 

В) частина суспільного класу, соціальна група, соціальний стан. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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15. Тур (подорож) – це: 

А) переміщення якоюсь певною територією з метою її вивчення, а 

також із загальноосвітніми, пізнавальними, спортивними цілями; 

Б) переміщення туриста в межах певної країни; 

В) комплекс заходів для оздоровлення. 

16. Суб'єктами, які здійснюють та забезпечують туристичну 

діяльність в Україні є: 

А) фахівці туристичного супроводу; 

Б) туристичні агенти й туристичні оператори; 

В) органи державної та приватної власності. 

17. Екскурсія – це: 

А) колективне відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, 

підприємства тощо; поїздка, прогулянка з освітньою, науковою, 

спортивною або розважальною метою; 

Б) діяльність з організації подорожей; 

В) прогулянка певними туристичними об'єктами. 

18. Споживач – це: 

А) фізична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з туристичним 

супроводом; 

Б) фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір 

придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не 

пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків 

найманого працівника; 

В) фізична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з туристичним 

супроводом, окрім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, 

установ, організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти 

відвідування. 

19. Міжнародними туристичними організаціями є: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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А) Всесвітня туристична організація, Міжнародний союз офіційних 

туристичних організацій, Міжурядова організація, Міжнародна асоціація 

повітряного транспорту та ін.; 

Б) Всеукраїнська туристична організація, Організація об'єднаних націй; 

В) Міжнародний географічний союз, ЮНЕСКО, Міжнародний союз 

охорони природи. 

20. Підприємствами громадського харчування є: 

А) ресторани та кафе; 

Б) їдальні та бари; 

В) ресторани, кафе, бари, їдальні тощо. 

21. Функціями соціального туризму є: 

А) економічні та духовні; 

Б) фізичні та моральні; 

В) теоретичні та практичні. 

22. Фінансування соціального туризму відбувається: 

А) за рахунок держави; 

Б) за рахунок приватних підприємств; 

В) за рахунок споживача. 

23. Послуги соціального туризму надають: 

А) туристичні підприємства та організації; 

Б) громадські організації; 

В) районні громади. 

24. Туристична послуга – це: 

А) будь-які послуги туристичних підприємств та організацій, якими 

можуть користуватись туристи; 

Б) послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, 

харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а 

також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані 

на задоволення потреб туристів; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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В) послуги, які необхідні для задоволення потреб туриста під час його 

подорожі за кордоном. 

25. Туристичний продукт – це: 

А) комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб 

туриста під час його подорожі; 

Б) сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності; 

В) управлінські та економічні заходи, що спрямовані на використання 

вільного часу. 

26.Люди з обмеженими можливостями – це: 

А) особи, що отримують регулярну грошову допомогу, яка 

виплачується, якщо вони досягли пенсійного віку, або стали інвалідами, 

або втратили годувальника. 

Б) особи, яка з поважних або незалежних від них причин мають 

середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму; 

В) люди з соціальною недостатністю внаслідок обмеження 

життєдіяльності, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом 

функцій організму. 

27.Малозабезпечені – це: 

А) особи, що отримують регулярну грошову допомогу, яка 

виплачується, якщо вони досягли пенсійного віку, або стали інвалідами, 

або втратили годувальника. 

Б) особи, яка з поважних або незалежних від них причин мають 

середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму; 

В) люди з соціальною недостатністю внаслідок обмеження 

життєдіяльності, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом 

функцій організму. 

28.Пенсіонери – це: 

А) особи, що отримують регулярну грошову допомогу, яка 

виплачується, якщо вони досягли пенсійного віку, або стали інвалідами, 

або втратили годувальника. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
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Б) особи, яка з поважних або незалежних від них причин мають 

середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму; 

В) люди з соціальною недостатністю внаслідок обмеження 

життєдіяльності, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом 

функцій організму. 

29.До закладів розміщення відносять: 

А) готелі та ресторани; 

Б) готелі, мотелі, хостели тощо; 

В) готелі. 

30.Фахівець з туризму – це: 

А) спеціаліст, що створює тури; 

Б) фахівець, який займається організацією, формуванням, продажем 

пакету туристичних послуг, а також обслуговуванням туристів; 

В) спеціаліст, що працює в туристичній фірмі. 

31.Туристичне підприємство – це: 

А) заклад, який здійснює туристичну діяльність; 

Б) організація зі створення туристичного продукту; 

В) самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права 

юридичної особи, здійснює комерційну та науково-дослідну діяльність з 

метою отримання прибутку. 

32.Соціальна взаємодія – це: 

А) обопільний та взаємний вплив двох або більше людей на поведінку 

один одного; 

Б) навмисні контакти педагога з дитиною; 

В) система цілеспрямованих взаємовідносин. 

 

Інтерпретація результатів 

від 0 до 3 – низький рівень, від 4 до 6 – середній, від 7 до 9 – достатній, від 

10 до 12 – високий 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%83%D0%BC
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Додаток 4.2 

Дидактичний тест з основних аспектів професійної діяльності у сфері 

соціального туризму 

 

1. До функцій фахівця сфери туризму належать:  

А) проектувальна, організаційна, управлінська, виробнича; 

Б) організаційна, діяльнісна; 

В) виробнича, навчальна. 

2. Єдиний закон, який регламентує професійну підготовку майбутніх 

фахівців з туризму – це: 

А) закон України «Про вищу освіту»; 

Б) закон України «Про туризм»; 

В) закон України «Про освіту». 

3. Компетентності, якими повинен володіти фахівець сфери 

соціального туризму зазначаються в: 

А) стандартах освіти України; 

Б) професійному класифікаторі; 

В) законі України «Про освіту». 

4. До основних етапів підготовки екскурсії належать: 

А) визначення мети і завдань екскурсії, вибір теми, відбір і 

вивчення екскурсійних об’єктів, упорядкування маршруту екскурсії, 

підготовка контрольного тексту екскурсії, комплектування «Портфеля 

екскурсовода», визначення методичних прийомів проведення і 

техніки ведення екскурсії, складання індивідуального тексту, прийом 

екскурсії, затвердження екскурсії. 

Б) визначення мети і завдань екскурсії, вибір теми, відбір і 

вивчення екскурсійних об’єктів, підготовка контрольного тексту 

екскурсії, комплектування «Портфеля екскурсовода», визначення 

методичних прийомів проведення і техніки ведення екскурсії, 

складання індивідуального тексту, затвердження екскурсії. 
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В) визначення мети і завдань екскурсії, вибір теми, упорядкування 

маршруту екскурсії, підготовка контрольного тексту екскурсії, 

комплектування «Портфеля екскурсовода», складання 

індивідуального тексту, затвердження екскурсії. 

5. Критеріями професійної підготовки фахівця з туризму є: 

А) соціальні вміння та навички роботи в туристичній організації; 

Б) теоретичні, практичні та комунікативні вміння та навички 

організації туристичної діяльності; 

В) виробничі вміння та навички діяльності на туристичному 

підприємстві. 

6. Основними методами навчання у закладі вищої освіти є: 

А) словесні, наочні, практичні; 

Б) лекційні та семінарські; 

В) опитування та тестування. 

7. Обов'язковими складовими туру є: 

А) маршрут і програма туру; 

Б) маршрут, програма, комплекс послуг; 

В) маршрут і туристичні послуги. 

8. Крім обов'язкових професійних знань і вмінь, фахівець з туризму 

володіє: 

А) знаннями про корекційну педагогіку; 

Б) особистісно-професійними якостями; 

В) фізичними навичками. 

9. Особливостями, які враховуються при розробці турів для соціально 

незахищених верств населення є: 

А) рівень матеріальної забезпеченості та соціальний статус; 

Б) обмеження фізичних можливостей; 

В) пенсійних вік туристів, низький рівень матеріальної забезпеченості, 

обмежені фізичні можливості осіб. 
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10. Невід'ємною частиною формування готовності майбутнього 

фахівця сфери соціального туризму є: 

А) практична підготовка; 

Б) стажування; 

В) майстер-класи. 

11. До основних етапів приймання гостей у закладах розміщення 

відносяться: 

А) зустріч гостя, оформлення документів, проведення до номера, 

інформування про роботу господарств, що надають різноманітні послуги; 

Б) зустріч гостя та проведення до номера; 

В) оформлення документів та інформування щодо роботи закладу. 

12. До необхідних етапів розробки туру входять: 

А) вибір пунктів маршруту, ієрархізація пунктів, вибір пунктів початку 

та закінчення маршруту, розробка схеми маршруту та його оптимізація, 

розрахунок вартості туру; 

Б) вибір маршруту, розробка схеми маршруту, розрахунок вартості 

маршруту; 

В) вибір пунктів маршруту, розрахунок вартості маршруту. 

13. Навчальна дисципліна «Соціальний туризм» є: 

А) обов'язковою дисципліною загальної підготовки; 

Б) обов'язковою дисципліною професійної підготовки; 

В) вибірковою дисципліною. 

14. Фахівець з туризму по завершенню здобуття освіти здатний 

виконувати роботу та займати посади, які зазначені в: 

А) національному класифікаторі України «Класифікатор професій»; 

Б) стандартах вищої освіти України за спеціальністю 242 «Туризм»; 

В) законі України «Про вищу освіту». 

15. Одним із найефективніших методологічних підходів в процесі 

формування готовності до професійної діяльності є: 

А) діяльнісний підхід; 
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Б) інтеграційний підхід; 

В) особистісний підхід. 

16. Компетентності, якими повинен володіти фахівець з туризму 

зазначені в: 

А) стандартах вищої освіти України; 

Б) законі України «Про туризм»; 

В) законі України «Про вищу освіту». 

17. Сутність інтеграційного підходу визначає: 

А) вирішення кожної проблеми або теми комплексно; 

Б) вирішення одного завдання в рамках однієї теми; 

В) вирішення однієї певної проблеми з однієї певної теми. 

18. Практична підготовка – це: 

А) це обов'язковий компонент освітньо-професійної програми для 

здобуття студентами кваліфікаційного рівня, що служить своєрідною 

ланкою між аудиторним теоретичним навчанням і самостійною 

практичною діяльністю студентів, яке сприяє формуванню їх 

професіоналізму; 

Б) це частина освітнього процесу, яка потрібна для формування певних 

компетентностей; 

В) це діяльність, яка формує професійні якості студента. 

19. Головною метою практичної підготовки є: 

А) набуття професійних якостей; 

Б) можливість для здобувачів проявити особистісні якості; 

В) набуття здобувачами вищої освіти певного рівня умінь і навичок у 

сфері їх професійної діяльності 

20. Практична підготовка майбутніх фахівців має такі 

особливості: 

А) за формою та змістом; 

Б) за поставленими завданнями; 

В) за метою. 
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21. Інтерактивний метод навчання – це: 

А) це певний підхід до навчального процесу, пов'язаний з вивченням 

навчального матеріалу в ході інтерактивного заняття; 

Б) це методичний підхід до вивчення навчального матеріалу за 

допомогою мультимедійного обладнання; 

В) це навчальний процес, який побудований на взаємодії учасників 

цього процесу лише в режимі онлайн. 

22. Головними видами практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти бакалаврського рівня є: 

А) навчальна та виробнича; 

Б) асистентська та переддипломна; 

В) технолого-організаційна та ознайомча. 

23. Професійна діяльність – це: 

А) діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти; 

Б) діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних 

завдань та обов'язків, які виконує фахівець; 

В) діяльність, яка надає можливість опановувати професійні якості. 

24. Професійна підготовка – це: 

А) здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю; 

Б) процес єдності із загальнокультурними і моральними проявами 

особистості педагога; 

В) форма поведінки в соціумі. 

25. Основною метою професійної підготовки є: 

А) формування готовності до майбутньої професійної діяльності; 

Б) формування спеціальних вмінь; 

В) формування професійних навичок. 

26. Коло професійних робіт фахівця з туризму охоплює: 

А) суб'єкти підприємницької діяльності, що надають туристичні 

послуги; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C


 277 

Б) туристичні об'єкти; 

В) громадські організації. 

27. Рівень готовності майбутнього фахівця сфери соціального 

туризму до професійної діяльності визначається за: 

А) критеріями; 

Б) складовими; 

В) компонентами. 

28. Сутністю соціального замовлення є: 

А) підготовка фахівця з туризму, який здатен виконувати професійну 

діяльність у сфері соціального туризму; 

Б) захід, який забезпечує професійну підготовку фахівця сфери 

соціального туризму; 

В) моделювання фахівця сфери соціального туризму. 

29. Одним з найефективніших засобів формування готовності до 

професійної діяльності є: 

А) обґрунтування; 

Б) самоаналіз; 

В) моделювання. 

30. Однією з найефективніших методик визначення показників 

сформованості готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності 

є: 

А) контрольний зріз; 

Б) тест; 

В) опитувальник. 

31. Професійну підготовку фахівця з туризму забезпечує: 

А) заклад вищої освіти; 

Б) заклад середньої освіти; 

В) заклад технічної підготовки. 

32. Заклад вищої освіти – це: 
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А) окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 

публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 

діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-

технічну, інноваційну або методичну діяльність, забезпечує організацію 

освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

Б) базовий структурний підрозділ державної форми власності, що 

провадить освітню, методичну наукову діяльність за певною спеціальністю 

чи міжгалузевою групою спеціальностей;  

В) структурний підрозділ, що об'єднує не менш як три кафедри або 

лабораторії. 

 

Інтерпретація результатів 

від 0 до 3 – низький рівень, від 4 до 6 – середній, від 7 до 9 – достатній, від 

10 до 12 – високий 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 279 

Додаток 5 (КонК) 

Методика визначення показників конструктивного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму 

 

Додаток 5.1  

Опитувальник діагностики рівня сформованості конструктивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму 

 

№ Питання Відповіді 

П
о
зн

ач
к
а 

Б
ал

и
 

1 

Чи вважаєте Ви за необхідне 

аналізувати певну професійну 

ситуацію? 

Так   
1 

Іноді   
0,5 

Ні   
0 

2 

Чи з задоволенням Ви виконуєте 

пошуково-експериментальні роботи по 

завданню викладача? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

3 

Ви здійснюєте пошук та обробку даних 

і джерел із розумінням, для яких видів 

діяльності це необхідно? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

4 

Чи плануєте Ви в подальшому 

проводити діагностику впливу 

соціального середовища на 

ефективність туристичної діяльності у 

сфері соціального туризму? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

Можливо   0,5 

5 

Чи легко Вам вдається обґрунтувати 

вибір оптимальних засобів реалізації 

соціального туризму? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

6 
Чи був у Вас уже досвід підготовки 

соціальних турів? 
Так 

  
1 
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Ні 
  

0 

7 

Чи виконували Ви самостійно 

пошуково-дослідницьку роботу для 

забезпечення інформаційного 

наповнення соціального туру? 

Так 
  

1 

Ні   0 

8 
Чи берете Ви участь у роботі наукових 

гуртків, проблемних груп? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

9 

Чи вдається Вам встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки в ході 

вирішення проблемної ситуації? 

Так 
  

1 

Ні 

  

0 

10 

Чи вдається Вам спрогнозувати 

результати вирішення проблемної 

ситуації? 

Завжди 
  

1 

Майже завжди 
  

0,7 

Іноді 
  

0,4 

Ніколи 
  

0 

11 

Чи Ви з бажанням допомогаєте особам 

з особливими потребами у вирішенні 

нагальних питань? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

12 
Ви берете участь у роботі наукових 

гуртків, семінарів,секцій: 

Постійно 
  

1 

Іноді 
  

0,5 

Ніколи 
  

0 

13 
Чи легко Ви знаходите спільну мову з 

дітьми і підлітками? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

Не завжди 
  

0,3 

14 

Що керує Вами при виконанні 

дослідження у сфері соціального 

туризму? Виберіть 10 найбільш 

характерних для Вас  

 

Бажання стати 

гідним членом 

суспільства   

1 

Бажання зайняти 

відповідне місце в 

житті   

1 

Відповідальність 
  

1 



 281 

Бажання отримати  

схвалення 

оточуючих   

1 

Прагнення бути 

найкращим   
1 

Прагнення 

завоювати 

авторитет серед 

студентів   

1 

Прагнення добре 

підготуватися до 

професійної 

діяльності   

1 

Бажання 

уникнути поганої 

оцінки   

1 

Вимоги 

викладача, 

наукового 

керівника   

1 

Інтерес до 

процесу навчання   
1 

Інтерес до певних 

видів діяльності   
1 

Бажання отримати 

якомога більше 

знань   

1 

Інтерес до змісту 

навчального 

матеріалу   

1 

Прагнення 

отримати 

задоволення від 

виконання роботи   

1 

Прагнення до 

систематизації 

знань   

1 

Інтерес до 

самостійного 

виконання роботи   

1 

Прагнення до 

подолання 

труднощів   

 1 

Прагнення 

отримати 

задоволення від 

інтелектуальної 

роботи   

 1 
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15 

Чи вмієте Ви виокремити головне в 

лекції викладача, вести конспект 

лекції? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

Не знаю   0,5 

16 
Чи часто Ви читаєте наукову 

літературу? 

Дуже часто 
  

1 

Часто 
  

0,8 

Рідко   0,5 

За необхідністю 
  

0,3 

Дуже рідко 
  

0,1 

17 
Чи подобається Вам працювати із 

науковими джерелами? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

Не знаю 
  

0,5 

18 
Як часто Ви звертаєтесь до 

бібліографічного каталогу в бібліотеці? 

Дуже часто 
  

1 

Часто 
  

0,8 

Рідко 
  

0,5 

За необхідністю 
  

0,3 

Дуже рідко 
  

0,1 

Ніколи  0 

19 
Чи знаєте Ви, як знайти необхідну Вам 

наукову інформацію? 

Да 
  

1 

Ні 
  

0 

20 
Чи притаманне Вам бачення різних 

підходів до вирішення проблеми?  

Так 
  

1 

Ні   0 

21 

Чи викликає у Вас певні труднощі 

процес знаходження оптимальних 

способів вирішення проблеми?  

Так 
  

1 

Ні   0 

22 

Чи вдається Вам прогнозування 

результату пошуково-дослідницької 

діяльності? 

Так   1 

Іноді 
  

0,5 

Ні 
  

0 
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23 

Чи знаєте Ви чим відрізняється 

реферування інформації від її 

тезування? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

24 
Чи відомі Вам характерні ознаки 

соціальних відхилень у поведінці? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

25 

Чи відомі Вам шляхи корекції 

поведінки осіб з особливими 

потребами? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

26 
Чи відомі Вам основи взаємодії у 

інклюзивному середовищі? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

27 

Чи відомий Вам порядок організації 

дослідження у сфері соціального 

туризму? 

Так   1 

Ні 
  

0 

28 
Які види діяльності не викликають у 

Вас труднощів?  

Осмислення 

інформації, що 

сприймається   

1 

Виокремлення 

суттєвих ознак і 

відношень, 

відомого і 

невідомого   

1 

Поділ матеріалу 

на елементи, 

знаходження його 

структурної 

одиниці   

1 

Осмислення і 

пояснення 

зв’язків і явищ   

1 

Поділ інформації 

на логічні частини 

та їх порівняння   

1 

Відокремлення 

другорядного від 

головного   

1 

Знаходження 

ключових слів і 

понять   

1 

Групування 

матеріалу, 

формулювання   

1 
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висновків про 

головне 

Порівняння, 

співвідношення, 

зіставлення, 

протиставлення 

фактів   

1 

Відбір типових 

фактів   
1 

Визначення, 

пояснення, опис 

явищ   

1 

Характеристика 

предмета, об’єкта, 

явища   

1 

Перехід від 

загальної теорії до 

застосування 

знань   

1 

Підбір необхідних 

і достатніх 

аргументів   

1 

Формування 

висновків по 

роботі   

1 

29 

Яким чином Ви структуруєте джерела 

інформації, які використовуєте в 

процесі пошуково-дослідницької 

діяльності? 

За алфавітом 
  

0,7 

За тематикою 
  

1 

Не структурую 
  

0,3 

Мені не потрібні 

джерела 

інформації   

0 

30 

Які джерела інформації Ви 

використовуєте в науково-

дослідницькій роботі? 

Зазвичай Інтернет 
  

0,5 

Здебільшого 

книжки, журнали 
  

0,8 

Порівну книжки, 

журнали, Інтернет 
  

1 

31 

Чи важко Вам допомогти людині з 

особливими потребами, коли 

виникають труднощі? 

Так 
  

0 

Ні 
  

1 

32 
Чи складно для Вас створити ситуацію 

для виявлення якостей та станів осіб-
Так 

  
1 
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суб'єктів соціального туризму? 
Ні 

  
0 

Іноді 
  

0,5 

Ні 
  

0 

33 
Як Ви поводитесь у дискусії, 

суперечці? 

Надаєте чіткі, 

аргументовані 

відповіді   

0,8 

Голосно 

відстоюєте свою 

точку зору, не 

слухаючи 

співрозмовника   

0 

Намагаєтесь 

зрозуміти позицію 

співрозмовника, 

знайти спільні 

риси 

  

1 

34 
Чи легко Вам переконати 

співрозмовника? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

35 
Чи часто Ви знаходите помилки в 

друкованих виданнях? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

36 
Ви переважно самостійно шукаєте і 

виправляєте помилки у своїй роботі? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

Залежить від 

обставин   
0.5 

37 
Чи легко Вам відшукати причини 

помилок у власній роботі? 

Так 
  

1 

Ні 
  

0 

38 
Чи можете Ви відслідкувати логіку 

ваших роздумів? 

Так   1 

Часто   0,8 

Іноді   0,4 

Ні   0 
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39 
Чи часто Ви надаєте оцінку своїй 

діяльності? 

Так 
  

1 

Часто 
  

0,8 

Іноді 
  

0,4 

Ні 
  

0 

 

Інтерпретація результатів: 

Рівні 

Діагностико-

аналітичні вміння 

(А) 

Організаційно-

технологічні вміння 

(В) 

Конструктивно-

проєктувальні 

вміння (С) 

високий 31-40 16-20 16-20 

достатній 21-30 11-15 11-15 

середній 11-20 6-10 6-10 

низький  до 10 до 5 до 5 
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Додаток 5.2  

Методика визначення комунікативних і організаторських вмінь, 

адаптована до умов дослідження (за Т. Пашуковою, А. Допирою, Г. 

Дьяконовим [192]) 

 

Інструкція: Запропонований вам тест містить 40 питань. 

Прочитайте їх та дайте відповіді на всі питання за допомогою бланка. 

На бланку надруковані номери питань. Якщо ваша відповідь на питання 

позитивна, тобто ви погоджуєтесь з тим, про що запитують у питанні, 

то на бланку відповідний номер обведіть кружечком. Якщо ваша відповідь 

негативна, тобто ви не погоджуєтесь, то відповідний номер закресліть. 

Слідкуйте, щоб номер питання і номер у бланку для відповідей співпадали. 

Майте на увазі, що питання носять загальний характер і не можуть 

містити всіх необхідних подробиць. Тому уявіть собі типові ситуації і не 

задумуйтесь над деталями. Не слід витрачати багато часу на роздуми, 

відповідайте швидко. Можливо, на деякі питання вам буде важко 

відповісти. Тоді намагайтесь дати ту відповідь, якій ви надаєте перевагу. 

При відповіді на будь-яке з цих питань звертайте увагу на його перші 

слова та узгоджуйте свої відповіді з ними. Відповідаючи на питання, не 

прагніть створити заздалегідь приємне враження. Важлива ваша 

відвертість при відповіді. 
 

1. Чи є у Вас прагнення до вивчення людей і встановленню знайомств з різними 

людьми?  

2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою?  

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завданої Вам ким-небудь з Ваших товаришів?  

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?  

5. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?  

6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої 

думки?  

7. Чи вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час з книгами або за яким-небудь 

іншим заняттям, ніж з людьми?  

8. Якщо виникли деякі перешкоди у здійсненні Ваших намірів, то чи легко Вам 

відмовитися від своїх намірів?  

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші Вас за віком?  

10. любите Ви придумувати або організовувати зі своїми товаришами різні ігри та 

розваги?  

11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії ( колективи)?  

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було б виконати сьогодні?  

13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з незнайомими 

людьми?  

14. прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відповідно з Вашою думкою?  

15. Чи важко Ви освоюєтеся в новому колективі?  

16. Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх 

обіцянок, зобов'язань, обов'язків?  

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою людиною?  
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18. Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на себе?  

19. Дратують Вас оточуючі люди, і чи хочеться Вам побути одному?  

20. Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас обстановці?  

21. Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей?  

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити розпочату 

справу?  

23. Чи відчуваєте Ви утруднення, якщо доводиться проявляти ініціативу, щоб 

познайомитися з новою людиною?  

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?  

25. любите Ви брати участь у колективних іграх?  

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають інтереси 

Ваших товаришів?  

27. Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?  

28. Чи вірно, що Ви рідко прагнете до доказу своєї правоти?  

29. Чи вважаєте, що Вам не важко внести пожвавлення в малознайому групу?  

30. Чи берете Ви участь у громадській роботі в школі (на виробництві)?  

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих?  

32. Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не 

було відразу прийняте товаришами?  

33. Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий колектив?  

34. охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?  

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей?  

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?  

37. Чи вірно, що у Вас багато друзів?  

38. Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?  

39. Чи часто Ви соромитесь, почуваєте незручність при спілкуванні з малознайомими 

людьми?  

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої групи своїх 

товаришів?  

 

Бланк для відповідей: 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

 

Інтерпретація результатів: 

Мета обробки результатів — отримання індексів комунікативних та 

організаторських здібностей. Для цього відповіді досліджуваного 

зіставляють із дешифратором і підраховують кількість збігів окремо за 

комунікативними та організаторськими схильностями. У дешифраторі 

враховується за рядками розташування номерів питань у бланку для 

відповідей. 

 

Дешифратор: 
Схильності Відповіді 

позитивні негативні 
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Комунікативні номера питань 1-го рядка номера питань 2-го рядка 

Організаційні номера питань 3-го рядка номера питань 4-го рядка 

 

Кк – коефіцієнт комунікативних схильностей:  Кх кількість співпадаючих з 

дешифратором відповідей відповідно до комунікативних 

схильностейподілити на 20;  

Ко – коефіцієнт організаційних схильностей: Ox кількість співпадаючих з 

дешифратором відповідей відповідно до організаційних схильностей 

поділити на 20. 

У ході аналізу результатів спочатку дають оцінку рівня комунікативних 

та організаторських схильностей досліджуваного. Для цього 

користуються шкалою оцінок. 

 

Шкала оцінок комунікативних та організаторських схильностей: 
Комунікативні схильності Організаторські схильності Рівень сформованості 

0,10-0,45 0,2-0,55 низький 

0,46-0,65 0,56-0,65 середній 

0,66-0,85 0,66-0,85 достатній 

0,86-1,00 0,86-1,00 високий 

 

Низький рівень розвитку комунікативних та організаторських 

схильностей характеризується тим, що досліджувані не прагнуть до 

спілкування, почувають себе скуто у новій компанії, колективі, надають 

перевагу проводити час наодинці, обмежують свої знайомства, 

відчувають труднощі у встановленні контактів з людьми і у виступах 

перед аудиторією, погано орієнтуються у незнайомій ситуації, не 

відстоюють свою думку, важко переживають образи. У багатьох 

справах вони намагаються уникати прояву самостійних рішень та 

ініціативи. 

Для досліджуваних з середнім рівнем прояву комунікативних та 

організаторських схильностей. Вони прагнуть до контактів з людьми, не 

обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свою думку, планують 

свою роботу, однак потенціал їх схильностей не відрізняється високою 

стійкістю. Ця група досліджуваних потребує подальшої серйозної та 

планомірної виховної роботи по формуванню та розвитку комунікативних 

та організаторських схильностей. 

Досліджувані з достатнім рівнем прояву комунікативних та 

організаторських схильностей не губляться у новій обстановці, швидко 

знаходять друзів, постійно прагнуть розширити коло знайомих, 

займаються громадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, 

проявляють ініціативу у спілкуванні, з задоволенням беруть участь у 

організації громадських заходів, здатні приймати самостійні рішення у 

важкій ситуації. Все це вони роблять не за примусом, а згідно внутрішнім 

прагненням. 
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Досліджувані, яким притаманний високий рівень прояву 

комунікативних та організаторських схильностей відчувають потребу у 

комунікативній та організаторській діяльності і активно прагнуть до неї, 

швидко орієнтуються у складних ситуаціях, невимушено поводять себе у 

новому колективі, це ініціативні люди, які віддають перевагу у важливих 

справах або у складній ситуації приймати самостійні рішення, 

відстоюють свою думку та досягають, щоб її сприймали інші. Вони 

можуть внести пожвавлення у незнайому компанію, люблять 

організовувати різні ігри, заходи, настійливі у діяльності, яка їх 

приваблює, і самі шукають такі справи, які б задовольняли їх потребу у 

комунікації та організаційній діяльності. 
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Додаток 5.3  

Картка самоаналізу наявності знань і вмінь з основ соціального 

туризму 

 

Оцініть себе по кожному пункту листа-контролю: 4 бал - mах, 0 бал  - 

min. 

 

1. Я знаю якими знаннями і вміннями повинен володіти 

фахівець сфери соціального туризму. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

2. Я знаю про особливості підготовки фахівців з туризму 

закордоном. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

3. Я знаю, які категорії населення є споживачами соціального 

туризму. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

4. Я знаю, яке коло професій існує для фахівця сфери 

соціального туризму. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

5. Я знаю, які характерні потреби мають соціально незахищені 

верстви населення в організації соціального туризму. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

6. Я знаю, які проблеми має соціальний туризм в Україні. - 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

7. Я знаю як потрібно спілкуватись з людьми з особливими 

потребами. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

8. Я знаю особливості комунікації з соціально незахищеними 

верствами населення. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 
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9. Я знаю як потрібно аналізувати туристичне підприємство 

щодо особливостей надання послуг соціально незахищеним 

верствам населення. 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

10. Я знаю як використовувати набуті знання на практиці у 

майбутній професійній діяльності щодо організації соціального 

туризму 

- 4 

- 3 

- 2 

- 1 

- 0 

 

Інтерпретація результатів: 

від 0 до 10 – низький рівень;  

від 11 до 20 – середній рівень;  

від 21 до 30 – достатній рівень;  

від 31 до 40 – високий. 
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Додаток 5.4  

Експертне оцінювання сформованості конструктивного компоненту 

 

З метою визначення ступеня узгодженості думок експертів їм було 

запропоновано 4 завдання тест-контролю теоретичного і практичного 

змісту. 

Результати занесено до матриці рангів. 

 

Матриця рангів 

 № 

Експерти  Сума 

рангів  d  d
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13 

-

14,5 210,25 

2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 1 1 22 -5,5 30,25 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 6,5 42,25 

4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 41 13,5 182,25 

Сума  110   S=465 

Ср. знач. 27,5     

 

Враховуючи, що S = 465, n = 4, m = 11, отримуємо: W = 0,769.  

Це значення свідчить про високу ступінь узгоджуваності думок експертів. 
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Додаток 6 (ОК) 

Методика визначення показників особистісного компоненту 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму 

 

Додаток 6.1  

Методика визначення здатності до саморозвитку за С. Поклад [247], 

адаптована до умов дослідження 

 

Інструкція до тесту. Визначте, наскільки кожне з наведених нижче 

тверджень відповідає або не відповідає вашій дійсності. 

Варіанти відповідей: 

– це повністю відповідає дійсності; 

– скоріше відповідає, ніж ні; 

– і так, і ні; 

– швидше не відповідає дійсності; 

– це не відповідає дійсності. 

 
Тест: 

1. Я прагну вивчити себе. 

2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий роботою та домашніми справами. 

3. Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність. 

4. Я шукаю зворотний зв'язок, тому що це допомагає мені зрозуміти й оцінити себе. 

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час. 

6. Я аналізую свої почуття та досвід. 

7. Я багато читаю. 

8. Я широко дискутую з питань, які цікавлять мене. 

9. Я вірю у свої можливості. 

10. Я прагну бути більш відкритим. 

11. Я усвідомлюю той вплив, який здійснюють на мене оточуючі люди. 

12. Я управляю своїм професійним розвитком і одержую позитивні результати. 

13. Я одержую задоволення від опанування нового. 

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене. 

15. Я позитивно поставився б до мого просування по службі. 

 

Ключ до тесту: 

Бали за відповіді нараховуються за наступною схемою: 

– повністю відповідає дійсності – 5 балів; 

– скоріше відповідає, ніж ні – 4 бали; 

– і так, і ні – 3 бали; 

– швидше не відповідає – 2 бали; 

– не відповідає – 1 бал. 

Необхідно підрахувати загальну суму балів. 
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Інтерпретація результатів тесту: 

61-75 балів – високий рівень (активний саморозвиток); 

46-60 бали – достатній рівень ( відсутня сформована система 

саморозвитку); 

31-45 – середній рівень (орієнтація на розвиток значно залежить від 

умов); 

15-30 балів –низький рівень (майже зупинений саморозвиток). 
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Додаток 6.2 

Картка самооцінки рівня готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму 

 

Компоненти 

Низький Середній Достатній Високий 

0,25 0,5 0,75 1 

Мотиваційний  

компонент 
        

Гносеологічний компонент         

Операційний компонент         

Ціннісний  

компонент 
        

         

Рівень за самооцінкою Показник самодіагностики СГПДСТ 

  

Рівень за експертною оцінкою 

Інтегральний показник ІГПДСТ рівня готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму 
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Додаток 6.3  

Методика визначення рівня самоменеджменту за Л. Зайверт 

 

Пропонується низка положень, відповідність кожного з яких 

Вашому стилю життя необхідно оцінити за шкалою: майже ніколи; 

часто; майже завжди. 

 

 

Інтерпретація результатів: 

0 балів – майже ніколи; 

2 бали – часто; 

4 бали – майже завжди. 

0-10 балів – низький рівень; 

12-20 балів – середній рівень; 

22-30 балів – достатній рівень; 

32-40 балів – високий рівень. 
  

Положення Відповідь 

1. Я резервую на початку дня час для 

підготовчої роботи, планування. 

майже ніколи; часто; майже завжди 

2. Я передоручаю все, що може бути 

передоручено 

майже ніколи; часто; майже завжди 

3. Я письмово фіксую завдання  

викладачів з вказівкою термінів їх реалізації 

майже ніколи; часто; майже завжди 

4. Кожне завдання я намагаюся 

виконувати  за один раз і остаточно 

майже ніколи; часто; майже завжди 

5. Щодня я складаю список майбутніх 

справ, упорядкованих згідно з пріоритетами. 

Найважливіші речі я роблю в першу чергу 

майже ніколи; часто; майже завжди 

6. Свій навчальний день я намагаюся по 

можливості звільнити від сторонніх 

телефонних розмов і незапланованих зустрічей 

майже ніколи; часто; майже завжди 

7. Своє денне завантаження я намагаюся 

розподілити у відповідності з графіком моєї 

працездатності.. 

майже ніколи; часто; майже завжди 

8. У моєму плані часу є “вікна”, що 

дозволяють реагувати на актуальні проблеми. 

майже ніколи; часто; майже завжди 

9. Я намагаюся спрямувати свою 

активність так, щоб в першу чергу 

концентруватися на небагатьох “життєво 

важливих” проблемах. 

майже ніколи; часто; майже завжди 

10. Я умію говорити “ні”, коли на мій час 

хочуть претендувати інші, а мені необхідно 

виконувати більш важливі справи.. 

майже ніколи; часто; майже завжди 
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Додаток 6.4  

Методики виявлення рівня комунікабельності В. А. Кан-Калік, Н. Д. 

Нікандров, адаптована до умов дослідження 

 

Відповідно до вашої думки дайте відповідь "так", "ні" або "іноді" на 

наведені нижче питання. 

 
1. Вас чекає звичайна чи ділова зустріч. Вас вибиває з колії її очікування? 

2. Ви не відкладаєте візит до лікаря доти, доки вже не зможете терпіти? 

3. У вас викликає стурбованість або незадоволення доручення виступити з доповіддю, 

повідомленням, інформацією на якійсь нараді, зборах чи інших заходах? 

4. Вам пропонують поїхати у відрядження до міста, де ви ніколи не були. Чи докладете 

ви максимум зусиль, щоб уникнути відрядження? 

5. Ви любите ділитися своїми переживаннями з ким-небудь? 

6. Ви дратуєтесь, коли незнайома людина на вулиці звернулася до вас з проханням 

(показати дорогу, сказати час, відповісти ще на якесь питання)? 

7. Чи вірите ви, що існує проблема "батьків і дітей", і що людям різних поколінь важко 

розуміти один одного? 

8. Ви посоромитесь нагадати знайомому, що той забув повернути вам гроші, які 

позичив кілька місяців тому? 

9. У ресторані чи в їдальні вам принесли неякісну страву. Ви промовчите? 

10. Опинившись віч-на-віч з незнайомою людиною, ви не вступите з нею в бесіду і 

вважатимете обтяжливим, якщо першим заведе розмову вона. Це правда? 

11. Ви боїтеся брати участь в якійсь комісії з розгляду конфліктних ситуацій? 

12. У вас є власні суто індивідуальні критерії оцінки творів мистецтва, літератури, 

культури і жодних "чужих" думок з цього приводу ви не приймаєте. Це так? 

13. Почувши десь "у кулуарах" висловлювання явно помилкової точки зору з добре 

відомого вам питання, ви промовчите і не вступатимете в суперечку? 

14. У вас викликає прикрість чиєсь прохання розібратися в тому чи іншому 

службовому питанні або навчальній темі? 

15. Ви охочіше викладаєте свою точку зору (думку, оцінку) в письмовому вигляді, ніж 

в усній формі? 

 

Обробка результатів 

За кожне "так" нараховується 2 бали, "інколи" – 1 бал, "ні" – 0 балів. 

Підрахувати загальну кількість балів. 

 

Інтерпретація результатів результатів 

12-18 балів – високий рівень;  

8-11 та 19-22 – достатній рівень; 

4-7 та 23-26 – середній рівень; 

менше ніж 4 та більше ніж 26 – низький рівень. 
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Додаток 7.1 (Результати ЕГ ПЕ) 

Результати сформованості ІГПДСТ та компонентів готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму на констатувальному етапі дослідження (ЕГ) 

№ 

Ціннісно-

мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Конструктивний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Готовність 

в цілому 

ЦМК рівень КогК рівень КонК рівень ОК рівень ІГСТ рівень 

1 0,85 високий 0,4 середній 0,41 середній 0,82 високий 0,62 достатній 

2 0,73 достатній 0,15 низький 0,12 низький 0,74 достатній 0,44 середній 

3 0,4 середній 0,8 високий 0,76 високий 0,42 середній 0,6 достатній 

4 0,24 низький 0,22 низький 0,21 низький 0,22 низький 0,22 низький 

5 0,12 низький 0,5 середній 0,65 достатній 0,15 низький 0,36 середній 

6 0,28 середній 0,24 низький 0,33 середній 0,24 низький 0,27 середній 

7 0,36 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,24 низький 0,33 середній 

8 0,4 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,38 середній 

9 0,74 достатній 0,7 достатній 0,69 достатній 0,8 високий 0,73 достатній 

10 0,49 середній 0,45 середній 0,61 достатній 0,49 середній 0,51 достатній 

11 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 

12 0,16 низький 0,19 низький 0,13 низький 0,21 низький 0,17 низький 

13 0,4 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,38 середній 

14 0,4 середній 0,24 низький 0,33 середній 0,39 середній 0,34 середній 

15 0,85 високий 0,75 достатній 0,76 високий 0,81 високий 0,79 високий 

16 0,4 середній 0,41 середній 0,41 середній 0,42 середній 0,41 середній 

17 0,7 достатній 0,46 середній 0,61 достатній 0,57 достатній 0,59 достатній 

18 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 0,12 низький 0,11 низький 

19 0,15 низький 0,17 низький 0,12 низький 0,17 низький 0,15 низький 

20 0,46 середній 0,41 середній 0,41 середній 0,42 середній 0,43 середній 

21 0,47 середній 0,43 середній 0,48 середній 0,48 середній 0,47 середній 

22 0,4 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,36 середній 0,37 середній 

23 0,48 середній 0,44 середній 0,49 середній 0,49 середній 0,48 середній 

24 0,4 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,38 середній 

25 0,4 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,42 середній 0,39 середній 

26 0,17 низький 0,21 низький 0,13 низький 0,21 низький 0,18 низький 

27 0,24 низький 0,23 низький 0,24 низький 0,23 низький 0,24 низький 

28 0,2 низький 0,21 низький 0,17 низький 0,22 низький 0,2 низький 

29 0,4 середній 0,35 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,38 середній 

           

�̅� 0,40 0,35 0,37 0,39 0,38 

Мо 0,40 0,35 0,37 0,39 0,38 

Ме 0,40 0,35 0,37 0,39 0,38 

σ 0,21 0,18 0,20 0,20 0,18 

𝑚�̅� 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 

As 0,65 0,94 0,38 0,78 0,46 

Ex -0,11 0,91 -0,61 0,02 -0,04 
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Додаток 7.2 (Результати КГ ПЕ) 

Результати сформованості компонентів готовності та ІГПДСТ майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму на констатувальному етапі дослідження (КГ) 

№ 

Ціннісно-

мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Конструктивний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Готовність 

в цілому 

ЦМК рівень КогК рівень КонК ЦМК рівень КогК рівень КонК 

1 0,61 достатній 0,37 середній 0,39 середній 0,81 високий 0,55 достатній 

2 0,5 середній 0,1 низький 0,15 низький 0,58 достатній 0,33 середній 

3 0,25 низький 0,75 достатній 0,71 достатній 0,4 середній 0,53 достатній 

4 0,17 низький 0,21 низький 0,19 низький 0,22 низький 0,2 низький 

5 0,12 низький 0,46 середній 0,5 середній 0,13 низький 0,3 середній 

6 0,21 низький 0,23 низький 0,23 низький 0,23 низький 0,23 низький 

7 0,25 низький 0,24 низький 0,24 низький 0,24 низький 0,24 низький 

8 0,37 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,37 середній 0,38 середній 

9 0,6 достатній 0,52 достатній 0,7 достатній 0,74 достатній 0,64 достатній 

10 0,48 середній 0,44 середній 0,49 середній 0,48 середній 0,47 середній 

11 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 0,1 низький 

12 0,13 низький 0,17 низький 0,16 низький 0,17 низький 0,16 низький 

13 0,37 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,4 середній 0,38 середній 

14 0,37 середній 0,24 низький 0,24 низький 0,4 середній 0,31 середній 

15 0,85 високий 0,7 достатній 0,75 достатній 0,74 достатній 0,76 високий 

16 0,37 середній 0,42 середній 0,43 середній 0,43 середній 0,41 середній 

17 0,49 середній 0,45 середній 0,49 середній 0,49 середній 0,48 середній 

18 0,1 низький 0,1 низький 0,12 низький 0,13 низький 0,11 низький 

19 0,12 низький 0,15 низький 0,16 низький 0,16 низький 0,15 низький 

20 0,49 середній 0,41 середній 0,46 середній 0,43 середній 0,45 середній 

21 0,46 середній 0,43 середній 0,47 середній 0,43 середній 0,45 середній 

22 0,37 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,24 низький 0,34 середній 

23 0,47 середній 0,43 середній 0,48 середній 0,49 середній 0,47 середній 

24 0,37 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,4 середній 0,38 середній 

25 0,37 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,43 середній 0,39 середній 

26 0,13 низький 0,19 низький 0,17 низький 0,22 низький 0,18 низький 

27 0,21 низький 0,22 низький 0,23 низький 0,22 низький 0,22 низький 

28 0,17 низький 0,21 низький 0,18 низький 0,22 низький 0,2 низький 

29 0,41 середній 0,37 середній 0,39 середній 0,4 середній 0,38 середній 

30 0,85 високий 0,8 високий 0,8 високий 0,81 високий 0,82 високий 

31 0,85 високий 0,82 високий 0,83 високий 0,82 високий 0,83 високий 

           

�̅� 0,37 0,37 0,39 0,40 0,38 

Мо 0,37 0,37 0,39 0,40 0,38 

Ме 0,37 0,37 0,39 0,40 0,38 

σ 0,22 0,20 0,21 0,21 0,19 

𝑚�̅� 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

As 0,76 0,82 0,61 0,66 0,76 

Ex 0,15 0,33 -0,39 -0,38 0,25 
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Додаток 7.3 (Результати ЕГ КЕ) 

Результати сформованості компонентів готовності та ІГПДСТ майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму на 2 контрольному етапі дослідження (ЕГ) 

№ 

Ціннісно-

мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Конструктивний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Готовність 

в цілому 

ЦМК рівень КогК рівень КонК ЦМК рівень КогК рівень КонК 

1 0,97 високий 0,73 достатній 0,71 достатній 0,96 високий 0,84 високий 

2 0,95 високий 0,41 середній 0,45 середній 0,96 високий 0,69 достатній 

3 0,7 достатній 0,97 високий 0,97 високий 0,72 достатній 0,84 високий 

4 0,58 достатній 0,53 достатній 0,66 достатній 0,48 середній 0,56 достатній 

5 0,49 середній 0,97 високий 0,92 високий 0,36 середній 0,69 достатній 

6 0,66 достатній 0,63 достатній 0,67 достатній 0,64 достатній 0,65 достатній 

7 0,67 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,64 достатній 0,67 достатній 

8 0,7 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,68 достатній 0,69 достатній 

9 0,95 високий 0,97 високий 0,93 високий 0,96 високий 0,95 високий 

10 0,88 високий 0,93 високий 0,89 високий 0,88 високий 0,9 високий 

11 0,24 низький 0,21 низький 0,24 низький 0,24 низький 0,23 низький 

12 0,52 достатній 0,45 середній 0,49 середній 0,44 середній 0,48 середній 

13 0,7 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,68 достатній 0,69 достатній 

14 0,7 достатній 0,65 достатній 0,67 достатній 0,68 достатній 0,68 достатній 

15 0,97 високий 0,97 високий 0,97 високий 0,96 високий 0,97 високий 

16 0,7 достатній 0,75 достатній 0,71 достатній 0,8 високий 0,74 достатній 

17 0,88 високий 0,93 високий 0,89 високий 0,92 високий 0,91 високий 

18 0,48 середній 0,24 низький 0,24 низький 0,24 низький 0,3 середній 

19 0,49 середній 0,41 середній 0,49 середній 0,4 середній 0,45 середній 

20 0,79 високий 0,75 достатній 0,71 достатній 0,8 високий 0,76 високий 

21 0,85 високий 0,81 високий 0,83 високий 0,84 високий 0,83 високий 

22 0,7 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,64 достатній 0,68 достатній 

23 0,85 високий 0,81 високий 0,85 високий 0,92 високий 0,86 високий 

24 0,7 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,68 достатній 0,69 достатній 

25 0,7 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,8 високий 0,72 достатній 

26 0,52 достатній 0,45 середній 0,49 середній 0,44 середній 0,48 середній 

27 0,58 достатній 0,63 достатній 0,67 достатній 0,64 достатній 0,63 достатній 

28 0,55 достатній 0,49 середній 0,59 достатній 0,52 достатній 0,54 достатній 

29 0,7 достатній 0,69 достатній 0,69 достатній 0,68 достатній 0,69 достатній 

           

�̅� 0,70 0,67 0,69 0,68 0,68 

Мо 0,70 0,69 0,69 0,68 0,69 

Ме 0,70 0,69 0,69 0,68 0,69 

σ 0,17 0,21 0,19 0,21 0,18 

𝑚�̅� 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 

As -0,32 -0,43 -0,66 -0,45 -0,69 

Ex 0,20 -0,23 0,58 -0,60 0,57 
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Додаток 7.4 (Результати КГ КЕ) 

Результати сформованості ІГПДСТ та компонентів готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму на 2 контрольному етапі дослідження (КГ) 

№ 

Ціннісно-

мотиваційний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Конструктивний 

компонент 

Особистісний 

компонент 

Готовність 

в цілому 

ЦМК рівень КогК рівень КонК ЦМК рівень КогК рівень КонК 

1 0,76 високий 0,5 середній 0,49 середній 0,85 високий 0,65 достатній 

2 0,74 достатній 0,2 низький 0,14 низький 0,75 достатній 0,46 середній 

3 0,5 середній 0,96 високий 0,75 достатній 0,49 середній 0,68 достатній 

4 0,26 середній 0,31 середній 0,29 середній 0,28 середній 0,29 середній 

5 0,2 низький 0,75 достатній 0,69 достатній 0,24 низький 0,47 середній 

6 0,32 середній 0,45 середній 0,29 середній 0,35 середній 0,35 середній 

7 0,5 середній 0,435 середній 0,49 середній 0,38 середній 0,45 середній 

8 0,5 середній 0,5 середній 0,49 середній 0,48 середній 0,49 середній 

9 0,74 достатній 0,75 достатній 0,69 достатній 0,75 достатній 0,73 достатній 

10 0,66 достатній 0,66 достатній 0,69 достатній 0,68 достатній 0,67 достатній 

11 0,18 низький 0,21 низький 0,14 низький 0,24 низький 0,19 низький 

12 0,26 середній 0,26 середній 0,14 низький 0,27 середній 0,23 низький 

13 0,5 середній 0,5 середній 0,49 середній 0,5 середній 0,5 середній 

14 0,5 середній 0,46 середній 0,49 середній 0,52 достатній 0,49 середній 

15 0,86 високий 0,75 достатній 0,84 високий 0,8 високий 0,81 високий 

16 0,5 середній 0,51 достатній 0,49 середній 0,52 достатній 0,5 середній 

17 0,7 достатній 0,71 достатній 0,69 достатній 0,72 достатній 0,71 достатній 

18 0,2 низький 0,22 низький 0,14 низький 0,24 низький 0,2 низький 

19 0,26 середній 0,26 середній 0,29 середній 0,26 середній 0,27 середній 

20 0,74 достатній 0,51 достатній 0,49 середній 0,52 достатній 0,57 достатній 

21 0,53 достатній 0,51 достатній 0,49 середній 0,6 достатній 0,53 достатній 

22 0,5 середній 0,51 достатній 0,49 середній 0,48 середній 0,5 середній 

23 0,62 достатній 0,51 достатній 0,69 достатній 0,75 достатній 0,64 достатній 

24 0,51 достатній 0,51 достатній 0,54 достатній 0,52 достатній 0,52 достатній 

25 0,51 достатній 0,51 достатній 0,54 достатній 0,64 достатній 0,55 достатній 

26 0,26 середній 0,26 середній 0,29 середній 0,28 середній 0,27 середній 

27 0,34 середній 0,31 середній 0,49 середній 0,32 середній 0,37 середній 

28 0,28 середній 0,31 середній 0,29 середній 0,33 середній 0,3 середній 

29 0,52 достатній 0,51 достатній 0,54 достатній 0,52 достатній 0,52 достатній 

30 0,82 високий 0,96 високий 0,84 високий 0,85 високий 0,87 високий 

31 0,86 високий 0,96 високий 0,84 високий 0,87 високий 0,88 високий 

           

�̅� 0,50 0,51 0,49 0,52 0,51 

Мо 0,50 0,51 0,49 0,52 0,50 

Ме 0,50 0,51 0,49 0,52 0,50 

σ 0,21 0,22 0,21 0,21 0,19 

𝑚�̅� 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 

As 0,08 0,61 -0,12 0,22 0,18 

Ex -1,06 -0,16 -0,73 -1,20 -0,55 
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Додаток 8 

 

Співвідношення показників рівня сформованості ціннісно-

мотиваційного компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму 

Показник 
Межі 

балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

ЦМК1.1  
Показник потреби 

у досягненні мети 
від 0 до 23 

18-23 високий 1,00 

12-17 достатній 0,75 

6-11 середній 0,50 

0-5 низький 0,25 

ЦМК1.2 

Показник 

ціннісних 

орієнтацій у сфері 

соціального 

туризму 

від (-35) 

до 35 

від 18 до 

35 
високий 1,00 

від 1 до 17 достатній 0,75 

від (- 17) 

до 0 
середній 0,50 

від (-35) 

до (-18) 
низький 0,25 

ЦМК2 

Показник 

мотивації до 

професійної 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 

від 0 до 32 

25-32 високий 1,00 

17-24 достатній 0,75 

9-16 середній 0,50 

0-8 низький 0,25 

Ц – показник рівня сформованості ціннісно-

мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму 

високий 0,76-1,00 

достатній 0,51-0,75 

середній 0,26-0,50 

низький  0-0,25 

 

Співвідношення показників рівня сформованості когнітивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму 

Показник Межі балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

КогК1 

Показник 

засвоєння базових 

понять у сфері 

соціального 

туризму 

від 0 до 12 

10-12 високий 1,00 

7-9 достатній 0,75 

4-6 середній 0,50 

0-3 низький 0,25 
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КогК 2 

Показник 

засвоєння 

основних аспектів 

професійної 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму 

від 0 до 12 

10-12 високий 1,00 

7-9 достатній 0,75 

4-6 середній 0,50 

0-3 низький 0,25 

З – показник рівня сформованості когнітивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

високий 0,76-1,00 

достатній 0,51-0,75 

середній 0,26-0,50 

низький  0-0,25 

 

Співвідношення показників рівня сформованості конструктивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму 

Показник 
Межі 

балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

КонК1  

Показник рівня 

сформованості 

конструктивного 

компоненту за 

опитувальником 

діагностики 

 

від 0 до 80 

61-80 високий 1,00 

41-60 достатній 0,75 

21-40 середній 0,50 

0-20 низький 0,25 

КонК2 Показник рівня 

сформованості 

комунікативних і 

організаторських 

вмінь 

від 0 до 1 

0,86-1 високий 1,00 

0,66-0,85 достатній 0,75 

0,56-0,65 середній 0,50 

0,2-0,55 низький 0,25 

КонК3 

Показник 

самоаналізу 

наявності знань і 

вмінь з основ 

соціального 

туризму 

від 0 до 40 

31-40 високий 1,00 

21-30 достатній 0,75 

11-20 середній 0,50 

0-10 низький 0,25 

КонК4 

Показник 

експертного 

оцінювання 

сформованості 

конструктивного 

компоненту 

від 0 до 16 

13-16 високий 1,00 

9-12 достатній 0,75 

5-8 середній 0,50 

0-4 низький 0,25 
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В – показник рівня сформованості конструктивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму  

високий 0,76-1,00 

достатній 0,51-0,75 

середній 0,26-0,50 

низький  0-0,25 

 

Співвідношення показників рівня сформованості особистісного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму 

Показник Межі балів 

Границі 

балів для 

рівня 

Рівень 

Показник у 

відносних 

одиницях 

ОК1  
Показник здатності 

до саморозвитку 
від 15 до 75 

61-75 високий 1,00 

46-60 достатній 0,75 

31-45 середній 0,50 

15-30 низький 0,25 

ООК2 

Показник рівня самооцінки готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму 

високий 0,76-1,00 

достатній 0,51-0,75 

середній 0,26-0,50 

низький 0-0,25 

Показник 

адекватності рівня 

самооцінки 

готовності 

майбутніх фахівців 

з туризму до 

професійної 

діяльності у сфері 

соціального 

туризму  

Відхилення 

показника 

СГПДСТ від 

ІГПДСТ 

визначеного 

за 

експертною 

оцінкою 

до 10% високий 1,00 

від 10 до 

20% 
достатній 0,75 

від 20 до 

40% середній 0,50 

від 40 до 

100% 
низький 0,25 

ОК3 

Показник 

сформованості 

рівня 

самоменеджменту  

від 0 до 40 

32-40 високий 1,00 

22-30 достатній 0,75 

12-20 середній 0,50 

0-10 низький 0,25 

ОК4 

Показник 

сформованості 

рівня 

комунікабельності  

від 0 до 30 

12-18 високий 1,00 

8-11 та 19-

22 
достатній 0,75 

4-7 та 23-

26 
середній 0,50 

0-4 та 27-

30 
низький 0,25 

Р – показник рівня сформованості особистісного 

компоненту готовності майбутніх фахівців з туризму 

до професійної діяльності у сфері соціального туризму 

високий 0,76-1,00 

достатній 0,51-0,75 

середній 0,26-0,50 

низький  0-0,25 
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Додаток 9 (Навчальний план) 
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Додаток 10 

 

Положення про гурткову роботу «СоцТур ZNU» 
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1. Загальні положення 

1.1. Гурткова робота у Запорізькому національному університеті (далі ЗНУ) є 

додатковою організаційною формою освітнього процесу. 

1.2. Діяльність Гуртка є однією з форм безкоштовної додаткової освіти у ВНЗ. 

1.3. Положення про гурткову роботу (далі Положення) розглядається та схвалюється на 

раді факультету. 

2. Мета і завдання гурткової роботи  

2.1. Мета гурткової роботи: 

- формування готовності студентів до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму. 

2.2. Завдання гурткової роботи: 

- формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму щодо 

організації туристських заходів для соціально незахищених верств населення, зокрема 

пенсіонерів, багатодітних сімей, осіб з особливими потребами; 

-  розвиток ініціативності, комунікабельності, винахідливості. 

3. Основні напрями і форми діяльності гурткової роботи 

3.1. Основні напрями гурткової роботи: 

-  аналіз рівня готовності майбутніх фахівців з туризму ЗНУ до діяльності у сфері 

соціального туризму; 

- організація середовища соціальної взаємодії для здійснення гурткової роботи - 

ефективної організації туристських заходів для соціально незахищених верств 

населення; 

-  аналіз підвищення якості освіти засобами організації гурткової роботи в ЗНУ. 

3.2. Основні форми гурткової роботи: 

-  організація туристських заходів із соціально незахищеними верствами населення з 

урахуванням їхніх можливостей (безпосередня або віртуальна участь у туристських 

заходах); 

-  участь у культурно-масових заходах університетського, районного (міського) рівня у 

відповідності до профільного спрямування гуртка; 

4. Організація гурткової роботи 
4.1. Гурткова робота здійснюється на базі факультету фізичного виховання ЗНУ. 

4.2. В приміщенні, в якому здійснюється гурткова робота, створюється предметно-

розвивальне середовище для інтенсивного розвитку студентів у відповідності до 

обраного виду діяльності. 

4.3. Зміст гурткової роботи відображають у плані роботи та узгоджують з деканом 

факультету фізичного виховання. 

4.4. Гурткова робота проводиться відповідно до програми, затвердженої на засіданні 

ради факультету фізичного виховання. 

4.5. Студенти, охоплені гуртковою роботою, виявляють добровільне бажання щодо 

участі в його діяльності, організації та проведенні туристських заходів. 

4.6. Час та періодичність проведення туристських заходів у рамках гурткової роботи 

визначається розкладом роботи гуртка. 

4.7. Наповнюваність груп встановлюється керівником гуртка. 

4.8. Діяльність гуртка здійснюється на безкоштовній основі. 

4.9. Ефективність діяльності гуртка оцінюється за результатами контролю з боку декана 

факультету фізичного виховання. 

4.10. Керівник гуртка звітує про перебіг гурткової роботи перед деканом на раді 

факультету фізичного виховання. 

5. Права та обов’язки викладача, який здійснює гурткову роботу 
5.1. Викладач, який здійснює гурткову роботу зобов’язаний: 

- планувати, організовувати та здійснювати роботу гуртка, спрямовану на організацію 

туристських заходів для соціально незахищених верств населення; 
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- виявляти здібності студентів, охоплених роботою гуртка, та сприяти їх розвитку; 

- надавати практичну допомогу студентам, охопленим роботою гуртка,  в оволодінні 

вміннями та навичками щодо організації різних видів туристських заходів; 

- створювати безпечні умови організації туристських заходів; 

- обирати ефективні форми, методи та засоби роботи зі студентами – членами гуртка; 

- виконувати посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутрішнього 

трудового розпорядку ЗНУ та інші правила, які регламентують діяльність ЗНУ; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, займатись самоосвітою; 

- звітувати перед деканом факультету фізичного виховання про перебіг гурткової 

роботи у встановлені терміни; 

- забезпечувати збереження обладнання, устаткування, інвентарю. 

5.2. Викладач, який здійснює гурткову роботу має право: 

- використовувати методики навчання і виховання, програми та посібники відповідно 

до напряму роботи гуртка; 

- вносити пропозиції щодо внесення заходів гуртка до плану виховної роботи у ВНЗ; 

- брати участь у методичних об’єднаннях та науково-методичних заходах; 

- поширювати досвід роботи ЗНУ з гурткової роботи у методичних заходах різного 

рівня; публічно презентувати педагогічні ідеї, авторські напрацювання щодо організації 

гурткової роботи. 

6. Документація 

6.1. Документи, що регулюють діяльність гуртка: 

- Статут ЗНУ; 

- положення про гурткову роботу (схвалене на раді факультету фізичного виховання); 

- робоча навчальна програма гуртка (затверджена на раді факультету фізичного 

виховання); 

- план роботи гуртка на навчальний рік; 

- розклад занять (затверджений деканом факультету фізичного виховання); 

- список студентів, охоплених гуртковою роботою; 

- звітні матеріали гурткової роботи (за звітний період для викладача, який здійснює 

гурткову роботу; за підсумками навчального року для декана факультету фізичного 

виховання). 
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Додаток 11 

 

Положення 

про змагання Запорізького національного університету 

з техніки пішохідного туризму (ТПТ) серед студентів та співробітників ЗНУ 

факультету фізичного виховання присвячених Всесвітньому Дню туризму 
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1. Мета і завдання. 

 

Змагання з туризму проводяться з метою: 

 пропаганди пішохідного туризму як найбільш масового та доступного виду туризму 

і активного відпочинку; 

 підвищення рівня майстерності з туризму; 

 залучення студентів університету до постійних занять спортом на природі та 

спортивним туризмом;  

 виявлення  найсильніших  команд та перспективних студентів в даному виді спорту. 

 

Час та місце проведення. 

 

Змагання відбудуться 28.09.18 – 30.09.18р. на біостанції профілакторію ЗНУ о. 

Хортиця. Початок змагань о 14.00 годині 28 вересня 2018 р. 

 

Керівництво змаганнями. 

 

Загальне керівництво  здійснює факультет фізичного виховання, кафедра 

ТМФКіС. Безпосереднє керівництво та забезпечення безпеки змагань покладається на 

головну суддівську колегію (ГСК). 

 

Учасники змагань та умови розміщення 

 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди 1- 5 курсів факультету 

фізичного виховання ЗНУ. Допускаються до участі в змаганнях студенти з особливими 

потребами. Склад команди 5 чол.: 4юн.+1дів. (наявність 1 дівчини в складі команди 

ОБОВ’ЯЗКОВА!!!)  + представник команд від спеціальності - викладач (можливо один 

на кілька факультетів). Учасники змагань розміщуються корпусі біостанції 

профілакторію ЗНУ.  

Харчування централізовано на території біостанції профілакторію ЗНУ (28.09. –  

вечеря; 29.09.. - сніданок). Учасникам змагань, ОБОВ’ЯЗКОВО!!!!! мати з собою 

власні: тарілку, чашку, ложку!! 

 

Програма змагань. 

28.09.18  
- 17.00 заїзд головної суддівської колегії(ГСК) на біостанцію профілакторій 

ЗНУ; 

- 17.30 встановлення наметового табору; 

- 19.00 підготовка дистанції з ТПТ; 

- 21.00 засідання ГСК. 

29.09.18    
- 08.30 збір учасників змагань біля спортивного комплексу ЗНУ. 

- 09.00 від’їзд учасників змагань на біостанцію профілакторій ЗНУ 

(6 факультетів, графік додається). 

- 10.00 розселення. 

- 11.00 від’їзд учасників змагань на біостанцію профілакторій ЗНУ (наступні 

6 факультетів, графік додається). 

- 12.00 заїзд та розміщення учасників змагань; 

- 13.00 від’їзд учасників змагань на біостанцію профілакторій ЗНУ (факультет 

фізичного виховання); 

- 15.00 урочисте відкриття змагань; 
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- 15.30 проведення змагань на дистанціях: 

- Розпалювання багаття. 

- Установка намету (на 6 кілків). 

- Топографія (складання карти) 

- 16.30 тренування на дистанції ТПТ; 

- 18.00 вечеря; 

- 19.00 засідання ГСК, жеребкування на ТПТ; 

- 20.00 загальне багаття, виконання туристських пісень; 

- 22.00 відбій. 

30.09.18 
- 7.30 сніданок; 

- 8.00 початок змагань на дистанції з ТПТ; 

- 13.00 проведення конкурсної програми;  

- 14.00 підведення підсумків змагань нагородження переможців, закриття 

зльоту; 

- 14.30 від'їзд з о. Хортиця до спортивного комплексу ЗНУ (згідно графіку). 

 

Змагання по ТПТ проводитимуться на таких дистанціях: 

1.  Навісна переправа; 

2.  Паралельна (перильна) переправа; 

3.  Переправа по жердинам (самонаведення); 

4.  Переправа “маятник”; 

5.  Переправа по колоді; 

6. Транспортування потерпілого; 

 

Підбиття підсумків та нагородження переможців. 

 

Переможці визначаються окремо по ТПТ, окремо в конкурсах. Загальні 

переможці  змагань визначаються по найменшій сумі занятих місць (ТПТ + конкурсна 

програма).   

По ТПТ краща команда визначається та, що має менший час проходження 

дистанції. 

У конкурсній програмі переможці визначаються по найменшій сумі місць усіх 

конкурсів. У випадку рівності результатів у конкурсній програмі, перевага віддається 

тій команді, які посіла краще місце у конкурсі «Установка намету». 

У випадку рівності результатів по ТПТ, перевага віддається тій команді, яка 

стартувала раніше.  

При рівних результатах у загальному заліку, переможцем стає команда, яка має 

кращій результат у ТПТ. Команди, які посіли 1-3 місця нагороджуються почесними 

грамотами,  призами. 

 

Заявки на участь у змаганнях. 

 

Заявки на участь у змаганнях приймаються до 24.09.2018 р. до 16.00 на кафедру 

ТМФКіС ауд. 303 Парій С.Б., а також ауд. 302, с/к, викладачі Товстоп'ятко Ф.Ф., 

Пиптюк П.Ф.  

Технічні заявки приймаються в день змагань у головну суддівську колегію до 

15.00 години. 
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Додаток 12 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на 

науково-практичних конференціях, зокрема:  

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

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

розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (м. Одеса, 2015); 
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глобалізації» (м. Запоріжжя, 2017); «Research and Innovation: Collection of 

scientific articles» (США, м. Нью-Йорк, 2019 р.); «The 9th International 

scientific and practical conference – Eurasian scientific congress» (Іспанія, 

м. Берселона, 2020);  

– всеукраїнських: «Роль освіти у формуванні життєвих цінностей 

молоді» (м. Мелітополь, 2015); «Актуальні питання туризмології та 

туристичної практики» (м. Київ, 2019); 

– звітних наукових конференціях викладачів, аспірантів Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, 2016–2019). 
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Довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження 
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