
 



 

для використання у професійній підготовці фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму.  

Доцільність дослідження підкреслюються ще й тим, що дисертацію виконано 

у відповідності з планом наукових досліджень Запорізького національного 

університету з наукового напряму «Теоретичні та методичні засади підготовки і 

професійного розвитку фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи». 

Основні наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційного 

дослідження є достатньо обґрунтованими і достовірними. Це підтверджується 

широтою охоплення та узагальнення зібраних і опрацьованих особисто автором 

первинних матеріалів, застосуванням комплексу методів наукового пошуку.  

Дисертанткою виконано аналіз наукових і методичних розробок з 

тематики дослідження, який характеризується глибиною і комплексністю 

опрацювання досліджуваної теми. 

Висновки та рекомендації, що викладені в дисертаційній роботі, 

ґрунтуються на застосуванні сучасних методів дослідження. Аналізуючи 

обґрунтованість наукових положень, висновків необхідно, відзначити логічний 

взаємозв’язок назви наукового напрямку, постановки мети і завдань 

дослідження. Висновки випливають зі змісту дисертаційного дослідження , їх 

об’єктивність і новизна не викликають сумніву. 

Результати дослідження належним чином апробовані i впроваджені в 

освітній процес. Зокрема, основні положення i результати дисертаційної роботи 

доповідались i обговорювались на 8 міжнародних i всеукраїнських конференціях. 

Впровадження результатів дослідження відбувалось в декількох регіонах України, 

про що свідчать п’ять довідок з ЗВО. Є перспективи для подальшого поширення 

отриманих результатів дослідження в освітянській практиці України. 

Аналіз публікацій Лютої Д.А. засвідчив їхню кількісну i якісну 

відповідність щодо вимог оприлюднення результатів кандидатського 

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

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

реферуються міжнародними наукометричними базами); 1 – стаття в зарубіжному 



 

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

реферуються міжнародними наукометричними базами; 7 – матеріали 

конференцій; 2 – навчальні видання. 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що наукові положення, 

висновки і рекомендації дисертаційного дослідження Лютої Д.А. достатньо 

обґрунтовані і достовірні. 

Характеризуючи наукову новизну виконаного дослідження, слід відзначити, 

що дослідницею вперше: розроблено й апробовано комплекс організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують успішність формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму, а саме: оновлення змісту професійної підготовки на засадах 

інтегративного й метапредметного підходів шляхом включення до окремих 

фахових дисциплін змістових модулів метапредметної тематики із соціального 

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

інтерактивних технологіях навчання; спрямування практичної підготовки на 

набуття майбутніми фахівцями первинного професійного досвіду у сфері 

соціального туризму, що передбачає коригування наскрізної програми практики 

студентів з урахуванням ускладнення завдань, які вирішуються за етапами 

створення туристичного продукту, руху навчально-професійної діяльності (від 

спостерігача до асистента), загальних етапів практичної підготовки; створення в 

закладі вищої освіти середовища активної соціальної взаємодії шляхом організації 

спільної соціально активної діяльності студентів у позанавчальний час з метою 

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

й особистісного розвитку; розроблено й апробовано структурну модель і 

методичне забезпечення їх реалізації; 

Подальшого розвитку набули науково-теоретичні положення про складові 

та зміст готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму, етапи та методи їх формування в системі 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; положення про гурткову роботу «СоцТур ZNU». 

Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому та ідентичності змісту 

автореферату й основних положень дисертації. Аналіз дисертаційного 

дослідження засвідчує, що матеріал вдало структурований та охоплює всі сторони 

проведених досліджень, результати яких логічно викладені на 317 сторінках 

основного тексту. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота 

містить 26 таблиць, 16 рисунків. Список використаних джерел включає 

299 найменувань. 

Позитивної оцінки заслуговує оформлення результатів дослідження, варто 

відмітити логіку викладу та послідовність виконання наукового пошуку. Основний 

зміст дисертаційної роботи свідчить про широку ерудицію здобувача, його здатність 

до системного охоплення різних аспектів досліджуваних педагогічних явищ i 

процесів, критичність i креативність професійного мислення. 

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

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

методи дослідження; викладено наукову новизну й практичне значення 

одержаних результатів; подано відомості про апробацію та публікації.  



 

У першому розділі «Теоретичні засади формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму» 

автором розкрито сутність та зміст феномену «готовність майбутніх фахівців з 

туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму»; визначено 

особливості її формування в зарубіжних та українських закладах вищої освіти. 

Залучення широкої української та зарубіжної теоретичної бази з питань 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму, дозволило Лютій Д.А. ґрунтовно висвітлити 

теоретичні засади дослідження, сформулювати його вихідні положення. 

На основі проведеного аналізу науково-педагогічної літератури, власного 

досвіду роботи, Дарина Анатоліївна цілком доцільно виокремила ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, конструктивний, особистісний компоненти структури 

готовності майбутнього фахівця з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

У результаті пошукового етапу дослідження встановлено низький рівень 

готовності студентів до професійної діяльності у сфері соціального туризму, що 

потребує подальшого вдосконалення їх професійної підготовки в закладах вищої 

освіти. Теоретичні дослідження, проведені автором, підтвердили актуальність 

проблеми та необхідність дослідження сучасного стану підготовки майбутніх 

фахівців з туризму, а також проектування структурної моделі формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. 

У другому розділі «Організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму» автором розроблено й обґрунтовано структурну модель 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму та організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 

ефективність цього процесу. 

Розроблена дисертанткою структурна модель враховує положення 

методологічних підходів. Варто відзначити, що модель враховує специфіку 



 

формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у 

сфері соціального туризму та має чотири складові, що презентують: соціальне 

замовлення, мету та завдання професійної підготовки (соціально-детермінована 

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

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

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

підготовки (діагностико-результативна складова)Автор спираючись на аналіз 

психолого-педагогічної літератури, зарубіжного і вітчизняного досвіду теорії та 

практики формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної 

діяльності у сфері соціального туризму, визначила комплекс організаційно-

педагогічних умов. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму» автором розкрито 

особливості організації та методики проведення експериментальної роботи; 

проаналізовано результати педагогічного експерименту на різних етапах 

дослідження.  

Автором розроблено й модифіковано діагностичний інструментарій для 

дослідження динаміки розвитку компонентів формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму; 

наведено етапи організації і проведення педагогічного експерименту (2015-

2020 рр.).  

У педагогічному експерименті взяли участь 60 студентів спеціальності 242 

Туризм Запорізького національного університету: 29 студентів увійшли до 

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

здійснено в три етапи. На констатувальному етапі визначено первинний рівень 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму. Формувальний етап передбачав поступове розгортання 

педагогічних заходів. 

Контрольний етап педагогічного експерименту з метою визначення 



 

особливостей динаміки формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму за всіма компонентами 

передбачав двоетапне вторинне діагностування після третього та четвертого 

курсів навчання, результати якого додатково засвідчили доцільність 

упровадження авторського спецкурсу «Соціальний туризм». 

Проведений статистичний аналіз отриманих даних на констатувальному й 

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

статистично значущої різниці між коефіцієнтами готовності студентів 

експериментальної групи за всіма компонентами готовності та її інтегральним 

показником у цілому. Отримані коефіцієнти інтегрального показника готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму – студентів експериментальної та контрольної груп засвідчили їх 

достовірні відмінності (tрозр=3,74). 

Таким чином, впровадження комплексу організаційно-педагогічних умов в 

освітній процес фахівців із туризму забезпечить ефективність формування їх 

готовності до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

У загальних висновках викладено основні результати дослідження, висновки 

відповідають завданням досліджень. Матеріали, подані в додатках, загалом 

сприяють повноті сприймання основного тексту. Список використаних джерел, а 

також посилання на них у тексті дисертації здійснено з дотриманням відповідних 

вимог. 

Зміст автореферату ідентичний викладеному у дисертації та відображає 

сформульовані у ній основні положення. Матеріали дисертації оформлено згідно з 

вимогами до текстів наукового характеру. 

Є всі підстави класифікувати дисертаційне дослідження Дарини 

Анатоліївни Лютої як завершене теоретико-експериментальне дослідження, що 

містить нові наукові положення, має теоретичне та практичне значення. 

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що визначені 

завдання реалізовано, мета досягнута, сукупність отриманих наукових положень 

має важливе значення для теорії i методики професійної освіти. 



 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. В цілому, 

позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих дисертанткою 

результатів, слід відмітити зауваження, які можуть стати предметом дискусії під 

час захисту, а також висловити окремі побажання:  

1. На нашу думку, при обґрунтуванні вибору теми дослідження, авторка не 

приділила належної уваги міжнародним правовим актам та документам таким як: 

«Манільська декларація зі світового туризму»; «Гаазька декларація з туризму»; 

«Глобальний етичний кодекс туризм»; «Хартія туризму», а також «Загальна 

декларація прав людини». Аналіз вищезазначених документів, дозволив би 

повніше висвітлити  актуальність роботи.  

2. При визначенні поняття «готовність майбутніх фахівців із туризму до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму», автору слід було відзначити 

специфіку, особливості професійної діяльності у сфері соціального туризму.  

3. Авторка ґрунтовно проаналізувала зарубіжний досвід підготовки фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму в США, Канаді, 

Польщі, Італії, Чехії та Німеччині. Слід було більш детально визначити, що саме 

із позитивних здобутків було використано в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризму. 

4. При розкритті змісту та сутності спецкурсу «Соціальний туризм», 

доцільно було б розкрити особливості застосування інтерактивних методів при 

дистанційній формі навчанні.  

5. Авторка в роботі визначає наступні категорії споживачів послуг 

соціального туризму, а саме: особи з інвалідністю; пенсіонери та особи 

«третього» (похилого) віку; малозабезпечені громадяни/сім’ї. Слід було більш 

детально зупинитися, яким чином студентами враховувалися особливі потреби 

зазначених категорій під час: проєктної роботи над «Каталогом турів для 

соціально незахищених верств населення», розробки екскурсійних турів, 

організації й проведенні туристичних змагань зі спеціальними маршрутами для 

студентів з інвалідністю. 

6. На наш погляд, авторка не повною мірою зробила ґрунтовний та якісний 



 

 


