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Анотація: У статті досліджено етапи підготовки майбутніх фахівців 

туристичної індустрії до професійної самореалізації. Були визначені такі 

завдання: висвітлити сучасний стан  професійної підготовки  фахівців для 

туристичної галузі у вищій  та професійно - технічній школі, виділити етапи 

цієї підготовки, проаналізувати проблеми підготовки та розглянути шляхи їх 

вирішення. 
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Abstract. In the article the stages of training future professionals of the tourism 

industry to professional fulfillment. Were identified following objectives : to highlight 

the current state of professional training for the tourism industry in higher and 

vocational - technical school , identify the stages of preparation , analyze the 

problem of training and consider solutions. 
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Вступ. Ринок праці у  туристській  галузі потребує  високоосвічених 

конкурентоспроможних  фахівців  у  сфері  туризму  і  чіткості  та  



об'єктивності щодо  визначення  професійної  здатності  майбутніх  фахівців 

Відповідність  змісту  навчання  вимогам  майбутньої професійної діяльності, 

взаємозв’язок  теоретичних  курсів з практичними  предметами, стажування  на  

робочих місцях під час навчання – все це формує основу підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів  в сфері туризму. 

Актуальність рішення завдань, пов’язаних з удосконаленням освіти в 

галузі туристичної індустрії зумовлені рядом об’єктивних обставин. Це 

складна, ситуація із станом розвитку туристичних підприємств в Україні. 

Недостатньо професійна якість надання послуг, яка пов’язана із здатністю 

персоналу туристичних підприємств виконувати професійні обов’язки. 

Відзначається недостатній професіоналізм та компетентність обслуговуючого 

персоналу. Тому виникає необхідність підготовки кадрів для індустрії туризму 

на всіх рівнях професійної освіти. 

Аналіз останніх досліджень. 

Питаннями  розробки  методик  підготовки  кадрів  для  туристичної  

сфери  висвітлені в роботах И Бондарь , О. Виноградової, В Квартальнова, 

А. Волкової, Л. Сакун, Г. Цехмістрової, В. Федорченко та ін.. Розглянуто  

педагогічні  умови організації професійного навчання майбутніх  фахівців  

туристичної  сфери  в  наукових  роботах  Ю Земліної,  Л. Козак, Л. Поважної; 

В Любарець та ін.. зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців сфери 

туризму проаналізували Л. Кнодель, Л. Чорна. 

Як  свідчить  аналіз  літературних  джерел особливістю сучасного етапу 

розвитку освіти є провідна роль розумової діяльності, перехід до процесів, що 

визначають нові відкриття і їх використання в різних областях людської 

діяльності. Таким  чином збільшення функцій освіти в сучасному суспільстві 

спричиняє необхідність пошуку нових форм організації професійної підготовки  

фахівців різних спеціальностей. 

Основний текст. 

Туризм – явище багатогранне, яке включає знання історії, географії, 

економіки, філософії, релігієзнавства, етики, естетики, культурології тощо. 



Студентам необхідно засвоювати значний обсяг навчального матеріалу, щоб 

стати справжніми фахівцями у своїй галузі.  

Кожна  професія сфери туризму має свої характерні ознаки, що значною 

мірою зумовлюють специфіку побудови навчального процесу. У професійно-

технічних та  вищих навчальних закладах склалася стандартна підготовка 

випускника до професійної діяльності − це загальнотеоретична (гуманітарна, 

соціально-економічна, природничо-наукова та загальноекономічна) й фахова 

(професійна) підготовка. Однією з центральних проблем профільної освіти є 

співвідношення розподілу годин між теоретико-академічного та практично-

професійного навчання, а також між аудиторними годинами та самостійною 

роботою студентів. Аналізуючи діючи галузеві стандарти підготовки агента з 

організації туризму (кваліфікований робітник), фахівця з туристичного 

обслуговування (молодший спеціаліст), бакалавра з напряму туризм, а також 

методичні рекомендації до складання навчальних планів  для вищезазначених 

кваліфікацій,  можна виявити тенденцію зменшення  годин  на практичне 

навчання (різні види практик) та на аудиторні години, збільшення годин на  

самоосвіту.  

Звертаємо увагу, що для кваліфікованого робітника відводиться 42% на 

практичне навчання та на аудиторні години не менш 75%, для молодшого 

спеціаліста − 20% на практичне навчання  та на  аудиторні години не більш 

50%, для бакалавра − 8,1% на практичне навчання та  на аудиторні години не 

більш 30%. 

Крім того, туризм дуже швидко розвивається. Тому необхідно дбати не 

тільки про накопичення студентом знань (кількісний приріст), але й про 

формування мотиваційних установок щодо постійного поновлення цих знань 

упродовж життя. У зв’язку з цим повинен змінитися підхід до навчання в 

цілому: не просто передавати певну суму знань, а виробити потребу їх 

поповнювати.  



Отже, формування готовності майбутніх фахівців туристичної галузі до 

професійної діяльності – це, перш за все, нагромадження знань, умінь і навичок  

теоретично - практично - професійної  діяльності. 

В професійній підготовці майбутніх фахівців з туристичного 

обслуговування в умовах ступеневої освіти можна виділити три етапи, а саме 

мотиваційний-адаптаційний, теоретично-практичний та контрольно-

оцінювальний.  На цих етапах навчання визначається рівень мотивації до 

засвоєння обраної професії, експериментально обґрунтовуються  критерії 

індивідуальної підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування  

до професійної діяльності в індустрії туризму.  

Н. Єфремова  вказує, що  критерієм готовності студентів до професійного 

самовизначення є відповідність основних рівнів сформованості їх загальних 

компетенцій вимогам, які вимагає вищий  навчальний заклад [2]. 

При цьому слід враховувати, підкреслює автор, що компетенція студента – 

це не тільки модельне уявлення його знань, вмінь та навичок, але й складна 

особистісна освіта, яка включає до себе аксеологічну, мотиваційну, 

рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну, етичну, соціальну та 

поведінкову складові  навчання [2].  

Другий етап, теоретично-практичний реалізації моделі професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туристичного обслуговування в умовах 

ступеневої освіти визначає динаміку рівнів сформованості компонентів  

готовності  до мобільної професійної  діяльності, яка забезпечувала би 

особистості впевнену поведінку в складних ситуаціях, які виникають як в 

професійній так і в соціальній середі. На цьому етапі закріплюється інтерес 

майбутніх фахівців з туристичного обслуговування  до обраної професії, 

формується  направленість на досягнення високих результатів, на 

самореалізацію, здатність проявів творчої ініціативи, усвідомлення 

особливостей технології праці фахівця  індустрії туризму. [1].   

Третій етап контрольно-оцінювальний, основна мета якого є реалізація 

моделі професійної підготовки  майбутніх  фахівців з туристичного 



обслуговування  в умовах ступеневої освіти; моніторинг рівня знань, вмінь і 

навичок з циклу професійно-орієнтованих дисциплін, виконання курсових 

робіт, які потребують вміння  організовувати,  визначати  методи  та форми 

проведення  досліджень  при  написанні роботи. [1].  

У навчальному процесі виділяють такі етапи практичної підготовки: 

ознайомчий (студенти отримують уявлення про майбутню професію); 

навчально- технологічний (студенти отримують перший практичний досвід, 

починається формування професійних умінь щодо організації технологічних 

процесів на туристичних фірмах, відбувається подальший розвиток професійної 

зацікавленості щодо обраної професії); професійно - виробничий (студенти 

здійснюють виробничі дії, пов’язані з організацією виробничого процесу 

підприємства за завданням керівника; вчаться приймати рішення, працювати в 

колективі; у цей період формуються спеціальні професійні вміння, відповідні 

фахові якості, здібності). [5].  

Практика для багатьох студентів створює умови для самоперевірки 

підготовленості та придатності до професійної діяльності, визначення рівня 

професійної спрямованості. Ефективність організаційно-методичного 

забезпечення практичного навчання визначається за трьома критеріями з 

відповідними показниками: змістовий (обсяг практичних знань і умінь, 

ґрунтовність і дієвість знань), операційний (правильність виконання завдань, 

якість виконаної роботи), особистісно-розвивальний (наявність самоконтролю, 

ініціативність). [4]. 

Цілком очевидно, що необхідно подбати про забезпечення тісного зв’язку 

теоретичної та практичної підготовки, збільшення терміну практичного 

навчання, забезпечення керівництвом практик досвідченими викладачами. 

Тому шлях розвитку вищої освіти - це бажання наблизити теоретичну 

підготовку до практичної. Адже практика має велике значення: чергування 

розумової праці з фізичною діяльністю, позитивне налаштування до праці, 

практика перевіряє засвоєння знань, під час роботи відбувається тренування 

різних аналізаторів. 



Відповідність змісту навчання вимогам майбутньої професійної діяльності, 

зв'язок навчання з виробничою практикою, навчання на робочому місці, 

взаємозв’язок теоретичних курсів із практичними предметами, тривале 

стажування на робочих місцях під час навчання у вузі – ось те, що формує 

основу компетентного підходу при підготовці фахівців туризму в країнах ЄС. 

Висновки.  

Всесвітня туристична організація та міжнародні конференції з туризму 

(1991 – 2013 рр.) неодноразово підтверджують, що постійне вдосконалення 

компетентності представників туристичної діяльності та професійна підготовка 

необхідні не лише вузьким спеціалістам готельно-туристичного комплексу, але 

й суспільству в цілому.  

Дана стаття не вичерпує всіх аспектів проблем комплексного підходу при 

професійній підготовці фахівців з туризму сучасного ВНЗ, а лише підкреслює 

необхідність її подальшої розробки, зокрема: розробка технологій позитивного 

вирішення проблеми суперечностей у побудові ступеневого безперервного 

навчання в галузі туризму. 

Таким чином, на основі вищевикладеного можна зробити такі висновки: у  

зв’язку  із  довготривалістю  професійного  розвитку фахівців  з туристичного 

обслуговування постає необхідність виділення етапів у цьому безперервному 

процесі; усі  рівні  професіоналізму  та  етапи  професійного  розвитку  зможе  

пройти  не  кожний фахівець в галузі туризму. через виникнення суттєвих 

перепон на цьому шляху, обумовлених певними соціальними бар’єрами.  

Період  професійного  навчання,  входження  до  професійної  діяльності  

характеризується  суттєвими  змінами  у  сфері  самосвідомості,  формуванням  

нової структури особистості, з представленими професійно важливими 

характеристиками.  

Професійна  ідентичність майбутніх фахівців з туристичного 

обслуговування має свої особливості на  різних  етапах  професійної  

підготовки,  які  обумовлені  наявністю  професійних знань, набутим досвідом 

практичної діяльності, наближенням до реальної  професійної  діяльності 



фахівця з туризму,  яке  супроводжується  сумнівами у відповідності обраній 

професії, деяким розчаруванням в ній.  

Основними принципами системи професійного навчання фахівців 

туристичної сфери є: цілісність, відкритість, доступність, гнучкість, 

проникливість, самоорганізованість, порівнювальність отриманих кваліфікацій 

і можливість їх доповнення. 
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