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ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ТУРИСТСЬКОЇ ОСВІТИ 
 

Ефективність розвитку туристської галузі України значною мірою 
визначається якістю кадрового потенціалу. Це викликає необхідність 
побудови вітчизняної системи підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників туристської галузі. Введення нового напряму 
підготовки 0504 „Туризм” (наказ Міністерства освіти і науки України” №241 
від 08.042002 р.) потребує нагального розв’язання теоретико-методичних, 
дидактичних проблем підготовки професіоналів для туризму. 

Професійна компетентність сучасного фахівця  туризму визначається 
змістом засвоєння туристської освіти. Це актуалізує проблему розвитку 
проективної діяльності щодо відбору і структурування змісту туристської 
освіти. Аналіз вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної літератури 
засвідчує, що вчені глибоко й різноманітно досліджують проблеми 
формування змісту професійної освіти, форми його подачі, співвідносячи 
його з потребами економічного і соціокультурного розвитку туризму, з 
потребами особистості в туризмі. 

Різноманітні підходи до осмислення сучасної освітньої парадигми 
представлено в літературі з філософії освіти (В.П.Андрущенко, 
Б.С.Гершунський, І.А.Зязюн, В.С.Пазенок та ін.). Питанням змісту загальної 
освіти, що розуміється в нашому дослідженні як освітній базовий компонент, 
значної уваги надавали такі вчені, як Б.М.Бім-Бад, В.В.Краєвський, 
В.С.Лєдньов, І.Я.Лернер, М.М.Скаткін, І.Ф.Харламов та ін. Сутність 
професійної освіти, а також фактори, що обумовлюють відбір і 
структурування його змісту в умовах індустріального виробництва, 
розглядалися в наукових працях С.Я.Батишева, В.П.Беспалько, В.С.Лєдньова, 
Н.Г.Ничкало. Теоретично обґрунтовані рекомендації щодо проектування 
навчально-програмної документації для закладів, які забезпечують 
отримання професійної освіти та реалізують багаторівневі освітні програми,  
відображені в результатах досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених (С.Я.Батишев, В.С.Безрукова, Н.К.Деєва, Н.Д.Клочкова,  
О.Г.Щербак). Концептуальні підходи до підготовки фахівців для сфери 
туризму представлено в дослідженнях І.В.Зоріна, В.О.Квартальнова, 
В.К.Федорченка. 

Незважаючи на продуктивність і значущість проведених досліджень, 
вони  не змогли розв’язати протиріччя між  необхідністю модернізації  
системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників 
туристської галузі в умовах  трансформації галузі в України та відсутністю 
підходів до проектування змісту туристської освіти  як науково-методичної 
основи процесу модернізації. 

Означене протиріччя вимагає розв’язання сукупності часткових протиріч 
між: 



- динамічно змінюючими  вимогами сучасного туристського ринку та 
змістом туристської  освіти, що отримують у навчальних закладах; 

- необхідністю підвищення міри фундаментальності отриманої 
туристської освіти та недосконалістю професійно-кваліфікаційної структури 
кадрів; 

- визначеністю принципів гуманізації, гуманітаризації, особистісної 
орієнтації професійної освіти та відсутністю теоретичних підходів до 
практичної реалізації цих принципів при проектуванні змісту туристської 
освіти; 

- потребою у сучасних формах педагогічної інтерпретації вимог 
соціального замовлення та використанням недостатньо досконалих 
традиційних; 

- потребою в реалізації навчальних закладів, що забезпечують 
підготовку фахівців  для  туризму, широкого спектру освітніх програм для 
різних категорій та обмеженими можливостями навчально-програмної 
документації, що використовується в наш час для означених цілей; 

- сучасними вимогами до підвищення рівня  технологічності й 
діагностичності навчально-програмної документації та невідповідністю  
діючої документації  цим вимогам. 

Таким чином, необхідність розв’язання виявленого протиріччя 
обумовлює актуальність проблеми дослідження: теоретичні та методичні 
підходи до проектування  змісту туристської освіти як науково-методичної 
бази її розвитку, що забезпечує можливості якісного професійного 
становлення та розвитку особистості, гарантує соціальний захист, 
задоволення потреб суспільства і держави в кваліфікованих спеціалістах в 
умовах формування туристського ринку України. 

Концептуально визначаємо, що проективна діяльність щодо відбору і 
структурування змісту туристської освіти стане одним із ефективних засобів 
розвитку вітчизняної системи туристської освіти,  доступної та відкритої до 
запитів й інтересів особистості, гнучкої, варіативної,  орієнтованої на 
потреби суспільства і держави в творчих, ініціативних фахівцях в умовах 
розвитку туристського ринку. В зв’язку з цим необхідно: 

- в основу розуміння змісту туристської освіти покласти пріоритетність 
специфічних принципів відбору та структурування змісту туристської освіти 
(аксіологічний, рекреаційний, галузево-економічний, діяльнісно-
економічний); 

- при проектуванні змісту туристської освіти врахувати його 
загальнокультурний, загальнопрофесійний, загальноспеціальний і 
спеціальний характер й забезпечити пріоритет фундаментальності  змісту,  
випереджуючу його спрямованість; 

- взяти за основу державний компонент у змісті туристської освіти, що 
відображається в навчально-програмній документації,  водночас забезпечити 
можливість урахування варіативного компоненту, обумовленого специфікою 
регіону, інтересами особистості; 



- надати навчально-програмній документації, що розробляється, 
системного характеру. Це один із базових елементів педагогічної системи, 
що дозволяє реалізувати різноманітні освітні програми і моделі навчання; 

- забезпечити достатню міру відкритості, гнучкості, варіативності, 
універсальності, технологічності та діагностичності навчально-програмної 
документації, що дозволить ефективно оцінювати якість результатів 
туристської освіти. 

Відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави 
має бути основою нової філософії туристської освіти. Загальнопедагогічними 
принципами побудови змісту туристської освіти є: принцип науковості і 
прикладної спрямованості; принцип пріоритету розвивальної функції 
навчання; принцип наступності; модульний принцип відбору змісту; принцип 
інтеграції. 

До групи специфічних принципів  відносяться вихідні положення, що  
генерують зміст туристської освіти з позицій екзогенних і ендогенних 
функцій туристської діяльності. Специфічними принципами відбору і 
структурування змісту туристської освіти, на нашу думку, є: 

- аксіологічний, що дозволяє усвідомити основне завдання 
туристської діяльності як проблему забезпечення доступності  до цінності, 
культурних і природних здобутків; 

- рекреаційний, що розкриває специфічний погляд на людину, як на 
предмет рекреації, з точки зору впливу  процесу відновлення і розвитку 
життєвих (фізичних, психічних, емоційних, інтелектуальних)  сил людини; 

- феноменологічний, який обумовлює розкриття змісту в контексті 
історії наукових поглядів на туризм, а також трансцендентного та спільного 
усвідомлення зміни його функцій і ролей; 

- галузево-економічний, що характеризує програму економічної  
підготовки спеціалістів туризму в аспекті вивчення туризму як галузі 
економіки; 

- діяльнісно-економічний, що визначає програму економічної 
підготовки спеціалістів туризму в аспекті вивчення туризму як економічної 
діяльності. 

Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури дозволив 
визначити, що зміст туристської освіти розглядається як категорія, що 
характеризується системою вимог до загальнокультурних, 
загальнопрофесійних, загальноспеціальних і спеціальних знань, умінь, 
навичок, професійно значущих якостей особистості, що відображається в 
професійно-кваліфікаційних характеристиках, до світогляду та базових 
компонентів культури особистості. 

На формування змісту туристської освіти впливають такі 
взаємопов’язані фактори: інтерес і запити особистості в здобутті відповідної 
освітньої програми; соціальний та науково-технічний прогрес; характер праці 
в туризмі, її характер; рівень суспільного розвитку; ставлення держави до 
проблем туристської освіти; рівень розвитку культури. 



Сучасна професійна педагогіка визначає, що зміст професійної освіти 
визначається інтегративною парадигмою особистісно орієнтованої освіти 
(С.Я.Батишев). Ця  парадигма концептуально визначає постановку і 
розв’язання проблеми формування змісту туристської освіти, задає імператив 
обов’язкового забезпечення можливості неперервної ефективної 
трансформації кваліфікації, здобутої особистістю, підвищення рівня 
професійної освіти. Дослідники в останні роки особливо підкреслюють 
важливість урахування двох загальнометодологічних принципів побудови 
змісту освіти: принципу галузевої інтеграції та принципу міжгалузевої 
інтеграції (В.С. Лєдньов). 

Як свідчить практика, до 60-х років провідним міжгалузевим 
спеціалістом в індустрії туризму був інженер, в 60 - 70-ті роки – економіст. 
Міжгалузева інтеграція в контексті гуманістичної орієнтації привела до 
появи нової міжгалузевої ролі в туристській діяльності – менеджера туризму. 
Кінець минулого століття засвідчив, що підготовка фахівців для туризму, що 
здійснювалась в межах підготовки менеджерів, не задовольняє туристський 
ринок. Це – головна причина відкриття нового напряму підготовки „Туризм”. 

Вплив змісту і характеру праці в туризмі на формування змісту 
туристської освіти пов’язаний із специфікою діяльності фахівця в умовах 
розвитку туристської галузі. Останній властиво значне збільшення долі 
висококваліфікованої праці, орієнтація на покращення „якості життя та 
обслуговування”. Найбільший вплив на зміст туристської освіти сьогодні 
мають зміни в змісті та характері праць; пов’язані з сучасними 
інформаційними технологіями, динамічністю змін у сфері послуг, 
інтеграцією розрізнених раніше задач планування, виконання, управління, 
маркетингу та сервісу в одне ціле, переходом до виконання спеціалістом 
багатосторонньої діяльності, розв’язання групових задач, необхідністю 
забезпечення екологічної безпеки в професійній діяльності. 

Як свідчить аналіз історичних джерел, у формуванні змісту професійної 
освіти упродовж тривалого історичного періоду використовувались різні 
форми організації професійного навчання кадрів: передача професійного 
досвіду із „вуст в уста”, „від батька до сина” – в первісному суспільстві; 
формування професійних знань і умінь у різних типах шкіл – в 
рабовласницькому суспільстві; розвиток ремісництва – в середні віки;  
створення спеціальних професійних закладів на початку ХVІІІ ст.;  
становлення системи професійної освіти – ХХ ст. 

Генезис підходів до формування змісту професійної освіти ХХ ст. довів, 
що історично виправдали себе такі підходи, які найбільшою мірою дозволяли 
формувати не тільки вузького спеціаліста, а й виховувати та розвивати 
особистість  майбутнього спеціаліста; задовольняли потреби суспільства, 
держави, ринку праці в кваліфікованих кадрах. Втім, як свідчить історико-
логічний аналіз, зміст туристської освіти почав формуватися наприкінці 
минулого століття й на сьогодні не носить фундаментальності, відкритості, 
гнучкості, варіативності. 



Перспективи розвитку та вдосконалення змісту туристської освіти 
можна визначити за такими напрямами: соціально-економічним та 
культурологічним. 

Перша група напрямів удосконалення змісту туристської освіти 
пов’язана із проведенням цілеспрямованого і систематичного моніторингу 
специфічних факторів, які впливають на зміст. Ця діяльність має бути 
зорієнтована: на вивчення запитів особистості в освоєнні різних освітніх 
програм, можливостей для створення умов формування не тільки 
професіонала, а й особистісного потенціалу майбутнього фахівця; аналіз 
особливостей становлення в Україні туристського ринку, пріоритетних 
напрямів його розвитку; з’ясування ролі інформаційних технологій, 
комунікативної культури, різних моделей організації робочого місця, 
трудової діяльності, значення екологічної безпеки, культури ділових 
відносин; на вивчення впливу специфіки розвитку туризму в 
постіндустріальному суспільстві, нових принципів державної політики в 
сфері освіти, національних традицій і особливостей формування базових 
компонентів культури особистості фахівця сфери туризму. 

Друга група напрямів удосконалення змісту туристської освіти носить 
культурологічний характер і орієнтується на: реалізацію ідеї стандартизації 
національних систем освіти; впровадження інноваційної моделі змісту 
туристської освіти, що характеризується фундаментальністю, гнучкістю, 
варіативністю; створення можливостей для реалізації в навчальних закладах 
туристського спрямування різних основних і додаткових освітніх програм; 
узгодженість підходів до проектування змісту туристської освіти з 
аналогічним  напрямом діяльності в країнах ближнього і далекого зарубіжжя; 
розробку нового покоління навчально-програмної документації, що 
характеризується системністю, універсальністю, гнучкістю, технологічністю, 
діагностичністю і забезпечує можливості врахування державних вимог, 
вимог регіонального ринку, освітніх інтересів особистості; створення умов 
для розвитку якісно нових професійно значущих якостей особистості, 
світоглядних якостей і базових компонентів культури особистості з 
урахуванням особливостей національної культури, культури інших націй і 
народностей. 

До базових ідей проектування змісту туристської освіти відносимо: 
- ідею інтеграції професійних назв робіт у галузі туризму в навчальні 

спеціальності; 
- ідею проектування змісту туристської освіти з урахуванням рівнів 

його засвоєння; 
- ідею ієрархізації цілепокладання в процесі створення документів 

навчально-програмного забезпечення туристської освіти. 
Аналіз досліджень С.Я.Батишева, В.С.Лєдньова, І.Я.Лернера дозволив 

вирізнити такі основні елементи в структурі навчальної спеціальності: 
загальнокультурний, загальнопрофесійний, загальноспеціальний, 
спеціальний [2; 6]. 



Загальнокультурний елемент носить загальний характер. Його 
формування здійснюється в процесі вивчення дисциплін, що обумовлюють 
можливість оволодіння та удосконалення студентами комунікативної, 
ціннісно-орієнтаційної, естетичної, пізнавальної, фізичної культури. 
Загальнопрофесійний елемент носить міжгалузевий і галузевий характер, що 
обумовлено змістом і характером праці в конкретній навчальній 
спеціальності напряму підготовки „Туризм”. Формування цього елементу 
здійснюється в процесі вивчення загальнопрофесійних предметів, що 
відображають сукупність інваріантних сфер у змісті діяльності фахівця, до 
яких, на думку дослідника В.С.Ледньова, відносяться: технологія, економіка, 
організація і управління, охорона праці, охорона навколишнього середовища, 
основи психології; етика ділових відносин [6]. Третій елемент відображає  
загальноспеціальне ядро, що характерне для всієї сукупності одиничних 
спеціалізацій, які входять до складу навчальної спеціальності. Цей компонент 
навчальної спеціальності освоюється студентами в процесі вивчення 
загальноспеціальних предметів. Четвертий елемент, спеціальний, у структурі 
навчальної спеціальності відображає сутність спеціалізацій. 

Теоретичні підходи до проектування змісту туристської освіти визначені 
відповідно до сформованої міжнародної і вітчизняної практики підготовки 
фахівців для галузі. З’ясовано, що в класифікаторі професій ДК-003-95 
професійні назви робіт в галузі туризму та готельного господарства 
представлено розрізнено, несистемно. 

На основі вітчизняного й міжнародного досвіду результатів експертної 
оцінки запропоновано зміни та доповнення №4 та №5 до Класифікатора 
професій ДК-003-95, де професійні назви робіт в галузі туризму та 
готельного господарства сформовано за такими розділами: 

„Керівники” („Завідувач агентства з іноземного туризму” – код КП 
1252; „Директор пансіонату (кемпінгу)” код КП 12101; „Завідувач бюро 
(кінопересувок, подорожей, екскурсій)” – код КП 1229.6, „Керівник 
туристської групи” – код КП 12299.6; „Начальник табору туристського” – код 
КП 1229.6; „Начальник бази туристської” – код КП 1229.6; „Менеджер 
(управитель) з туризму” – код КП 1448.1; „Завідувач номерним фондом 
готелю туристського комплексу та ін.)” – код КП 1239); 

„Професіонали” („Гід-перекладач” – код КП 2442.2); „Науковий 
співробітник” (туризмологія, екскурсознавство)” – код КП 2461.1; 
„Туризмознавець” – код КП 2461.2; „Екскурсознавець” – код КП 2461.2; 
„Фахівець із готельної справи” – код КП 24622; „Фахівець із ресторанної 
справи” – код КП 2462.2; „Фахівець із гостинності в місцях розміщення” 
(готелі, туристичні комплекси та ін.) – код КП 2462.2; „Науковий 
співробітник (рекреології)” – код КП 2463.1; „Фахівець із санаторно-
курортної справи” – код КП 2463.2); 

„Фахівці” („Фахівець із конференц-сервісу” – код КП 3414; „Фахівець із 
організації дозвілля” – код КП 3414; „Фахівець із спеціалізованого дозвілля” 
– код КП 3414; „Інспектор з туризму” – код КП 3439; „Інструктор з туризму” 
– код КП 3439; „Інструктор-методист з туризму” – код КП 3340); 



„Технічні службовці” (Агент з організації туризму” – код КП 4221); 
„Робітники сфери торгівлі та побутових послуг” („Гід” – код КП 5113; 

„Консьєрж готельного комплексу” – код КП 5121; „Черговий по поверху 
(готелю, кемпінгу, пансіонату” – код КП 5121; „Портьє” – код КП 5221). 

В основу проектування нового Переліку навчальних спеціальностей і 
спеціалізацій з напряму підготовки „Туризм” покладено функціональна, 
технологічна, дидактична, психофізіологічна єдність спеціалізацій, що 
входять до навчальної спеціальності. У змісті туристської освіти 
вирізняються базові компоненти: державний і регіональний. Державний 
компонент визначає сукупність вимог, що пред’являє держава до фахівців. 
Регіональний компонент передбачає урахування вимог регіонального ринку 
праці, специфіку конкретного навчального закладу, індивідуальних запитів 
особистості. Нове покоління навчально-методичного забезпечення 
підготовки фахівців для туризму характеризується підвищеним рівнем 
універсальності, можливістю використання для різних моделей навчання, 
технологічністю, діагностичністю, визначеністю рівнів засвоєння 
навчального матеріалу. 

В ході дослідження визначено проблеми, що потребують подальшої  
розробки, зокрема: необхідність теоретичного обґрунтування і розробки 
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців для туризму, 
впровадження в практику інноваційних педагогічних технологій, адекватних 
сутності професійної діяльності майбутнього фахівця галузі туризму. 
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