


досліджень Запорізького національного університету з напряму «Теоретичні 

та методичні засади підготовки і професійного розвитку фахівців з туризму 

та готельно-ресторанної справи». 

У контексті вищезазначеної проблеми методологічні положення 

наукової праці визначені коректно, згідно зі структурою та змістом 

дисертації й відповідають меті, завданням, об’єкту, предмету, основним 

положенням гіпотези дослідження і методам дослідження. 

У рецензованій праці конкретно та доцільно, згідно з науковою логікою 

представлені аспекти наукової новизни, а саме: визначено, обґрунтовано й 

експериментально перевірено комплекс організаційно-педагогічних умов, 

реалізація яких забезпечує успішність формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

У розділі 1 дисертації ретельно визначено та розкрито сутність 

концептуальних засад підготовки фахівців сфери соціального туризму. 

Дисертанткою науково обґрунтовано структуру та зміст готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму та виокремлено її компоненти. Доцільно досліджено зарубіжний і 

український досвід підготовки фахівців з туризму до професійної діяльності 

у сфері соціального туризму. 

Аналіз українських закладів вищої освіти, який провела дисертантка, 

засвідчив, що лише в трьох містяться окремі дисципліни, які формують у 

майбутніх фахівців сфери соціального туризму відповідні компетентності. 

Тому створення й удосконалення системи формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму допрофесійної діяльності у сфері соціального туризму 

вимагає залучення досвіду інших країн, які вже є визнаними лідерами і 

мають певний вагомий досвід у підготовці висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних фахівців. 

У розділі 2 Дарина Анатоліївна детально проаналізувала методологічні 

підходи, на основі яких базується розуміння процесу формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 



туризму, і дидактичні принципи, дотримання яких, сприятиме досягненню 

результативності зазначеного процесу. 

Також розроблена структурна модель формування готовності 

майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального 

туризму. Розкрито й схарактеризовано зміст її структурних компонентів: 

ціннісно-мотиваційного, когнітивного, конструктивного, особистісного, які 

забезпечують ефективність зазначеного процесу через взаємозв’язок і 

взаємодію цих складових. 

Дисертанткою доведено, що дослідно-експериментальна робота має 

бути спрямована на формування у студентів позитивної мотивації до 

соціальної взаємодії, оволодіння знаннями та формування активної позиції в 

професійній діяльності тощо. 

У розділі 3 дисертаційної роботи дисертанткою ретельно описано 

організацію й хід експериментальної перевірки результативності формування 

готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері 

соціального туризму за умови впровадження в освітній процес комплексу 

визначених організаційно-педагогічних умов, а також проаналізовано 

отримані в ході дослідження результати. Розроблений і відібраний авторкою 

комплекс методів оцінки рівня сформованості готовності майбутніх фахівців 

з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму у 

відповідності до критеріїв і показників визначення рівня зазначених вмінь, на 

нашу думку, дозволив провести достовірне діагностичне вимірювання. 

На основі здійсненого констатувального експерименту, обґрунтовано 

характер і сутність змін, які слід здійснити в навчально-виховному процесі 

закладів вищої освіти з метою формування у студентів готовності до 

професійної діяльності у сфері соціального туризму. 

Варто підкреслити, що наукову роботу виконано на високому рівні, 

зумовленому її загальним задумом, переконливим інструментарієм, 

кваліфікованим якісним та кількісним аналізом значного емпіричного 

матеріалу. Це дало можливість Д. А. Лютій сформулювати чіткі висновки, а 



їх зміст допомагає з’ясувати теоретичні здобутки і практичні доробки 

дисертантки.  

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. 

Практичне використання висновків і рекомендацій сприятиме 

оптимальному вирішенню завдань, які на сучасному етапі стоять перед 

системою професійної підготовки кадрів для сфери туризму. 

Матеріали дoслідження мoжуть бути викoристані в прoцесі 

прoфесійнoї підготовки у закладах вищої освіти майбутніх фахівців з 

туризму. 

Автореферат і публікації відповідають змісту кандидатської дисертації 

та відображають основні результати науково-дослідної діяльності за темою. 

Високо оцінюючи в цілому рівні наукової новизни, теоретичне і 

практичне значення дослідження, звернемо увагу на окремі зауваження та 

побажання: 

1. Цікавить думка автора щодо пропозицій з створення нормативно-

правової для стратегічного розвитку соціального туризму на регіональному ї 

національному рівні в Україні.  

2. При визначені актуальності теми дисертаційної роботи вартувало  

провести опитування фахівців соціальних служб органів регіональної 

державної влади і  органів місцевого самоврядування на предмет надання 

ними послуг населенню з соціального туризму.   

3. Доцільним бачиться висвітлення  сучасного підходу нашої країни до 

соціального замовлення на фахівців сфери соціального туризму, а також   

тенденцій національного ринку праці щодо працевлаштування майбутніх 

фахівців з туризму у сфері соціального туризму. 



 


