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Анотація. У статті розглянуто проблему модернізації системи 

професійної підготовки управлінських кадрів для сфери туризму шляхом 

впровадження активної взаємодії з професійним середовищем. 

Проаналізовано і узагальнено праці вітчизняних і зарубіжних дослідників 

щодо впровадження у професійну підготовку майбутніх менеджерів туризму 

соціального партнерства. Обґрунтовано положення щодо створення та 

організації діяльності навчально-виробничого колективу, як необхідної 

організаційно-педагогічної умови впровадження авторського комплексу 

ігрових професійно орієнтованих технологій. Наведено результати 

експериментальної перевірки ефективності діяльності навчально-

виробничого колективу з використанням означенного комплексу у процесі 

професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема модернизации системы 

профессиональной подготовки управленческих кадров для сферы туризма 

путем внедрения активного взаимодействия с профессиональной средой. 

Проанализированы и обобщены труды отечественных и зарубежных 

исследователей по внедрению в профессиональную подготовку будущих 

менеджеров туризма социального партнерства. Обоснованы положения по 

созданию и организации деятельности учебно-производственного 

коллектива, как необходимого организационно-педагогического условия 

внедрения авторского комплекса игровых профессионально 

ориентированных технологий. Приведены результаты экспериментальной 

проверки эффективности деятельности учебно-производственного 

коллектива с использованием упомянутого комплекса в процессе подготовки 

будущих менеджеров туризма. 
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коллектив, комплекс игровых профессионально ориентированных 

технологий обучения 
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ORGANIZATION AND OPERATING RESULTS  

OF THE EDUCATIONAL PRODUCTION COLLECTIVE IN A 

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS OF TOURISM 

Resume. In the article the problem of modernize a system of professional 

training is considered for administrative stuff of touristic industry, particularly 

through the introduction of co-operation between educational institutions that train 

these specialists and tourism organizations. This article summarizes the national 

and international experience of collaboration of specialized educational institutes 

with touristic labor market. There were formulated the principles of educational 

production collective activity as a necessary organizational and pedagogical 

condition of the complex of the gaming technology of studying introduction. There 

was done an experimental verification of educational production collective 

effectiveness during training of future tourism managers. 
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Постановка проблеми. 

Нові соціально-економічні процеси, що відбуваються останніми роками 

в Україні сприяють інтенсивному розвитку вітчизняної індустрії туризму. На 

рівні держави прийнято цілий ряд нормативно-правових документів, що 

дозволили окреслити основні напрямки та перспективи розвитку вітчизняної 

сфери туризму. 

Саме це обумовило необхідність модернізації системи професійної 

підготовки управлінських кадрів для сфери туризму. Одним із шляхів такої 

модернізації є організація та запровадження активного співробітництва між 

навчальними закладами, що здійснюють підготовку таких фахівців та 

туристичними організаціями, які є лідерами вітчизняного ринку туризму. В 

цьому сенсі особливої актуальності набувають питання щодо управління 

професійною підготовкою фахівців з туризму, не тільки враховуючи вимоги 

ринку праці, але й активно залучаючи його представників до навчального 

процесу, використовуючи при цьому інноваційні форми співробітництва, 

сучасні методи і технології навчання.  

Про актуальність цього питання йдеться у дослідженнях цілого ряду 

науковців. Так, відомий дослідник теоретично-методичних та практичних 

засад підготовки фахівців для сфери туризму В.К. Федорченко, розглядаючи 

шляхи розвитку системи туристичної освіти, наголошує на тому, що 

розвиток соціального партнерства в неперервній туристичній освіті і 

формування вітчизняної галузі туризму як однієї з пріоритетних в економіці 

України та конкурентоспроможних на світовому ринку, є процесами, що не 

здійснюватимуться один без одного [4, с. 332]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу пересвідчитися в 

тому, що науковці приділяють особливу увагу проблемі розвитку соціального 

партнерства з точки зору соціально-економічних відносин (М.П. Лукашевич, 

В.М. Новіков, Д.М. Стеченко), соціального партнерства як педагогічного 

явища взагалі (В.Г. Кремень, Н.Г. Ничкало), а особливо на різних освітніх 

рівнях підготовки, зокрема у професійно-технічній освіті (І.В. Гейко, 

А.О. Молчанова, В.О. Радкевич, О.І. Щербак), вищій освіті (В. Виборнов, 

В. Виноградов, М. Гайвороноський, О. Морозова, С. Соколова).  

Для наших досліджень особливої актуальності набувають питання 

модернізації системи професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму 

шляхом розвитку інноваційних освітніх структур, а саме: впровадження 

співпраці профільних вищих навчальних закладів з професійним 

середовищем, ринком праці в сфері туризму (О.О. Бейдик, Т.І. Власова, 

Л.В. Сакун, В.В. Христюк та ін.); створення та забезпечення ефективного 

функціонування різноманітних інноваційних освітніх структур (С.Н. Додока, 

Ю.Т. Русаков, О.Ю. Юр та ін.), зокрема  в туристичній освіті (Т.М. Анан’єва, 

І.М. Козловська, М.І. Пальчук, Н.П. Статінова та ін.). 

Однак, незважаючи на вагомі результати досліджень і численні пошуки 

в напрямі розвитку соціального партнерства проблеми розробки та 

впровадження механізмів функціонування та управління соціальним 

партнерством профільних навчальних закладів з представникам 

туристичного ринку праці, організаційно-методичного забезпечення цих 

процесів залишилися поза увагою дослідників.  

Метою статті є вивчення досвіду організації діяльності навчально-

виробничого колективу, розробка та експериментальна перевірка його 

діяльності у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму як 

інноваційної освітньої структури, за допомогою якої реалізується 

співробітництво з професійним середовищем. Задля досягнення поставленої 

мети нами було визначено такі завдання: 1) узагальнення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду співпраці профільних вищих навчальних закладів з 

ринком праці в сфері туризму; 2) обґрунтування створення та організації 

діяльності навчально-виробничого колективу, як необхідної організаційно-

педагогічної умови впровадження авторського комплексу ігрових професійно 

орієнтованих технологій (КІПОТН) у професійну підготовку майбутніх 

менеджерів туризму; 3) експериментальна перевірка ефективності діяльності 

навчально-виробничого колективу з використанням КІПОТН у процесі 

професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму. 

За результатами вивчення вітчизняного та передового світового 

досвіду, нами було з’ясовано, що інноваційний розвиток освітньої системи в 

сфері туризму є об’єктивною реальністю; це робить навчальний процес більш 

динамічним та гнучким та формує умови для випереджувальності освіти. 

Існують підстави для такого розвитку шляхом поширення практики 

соціального партнерства в сфері туризму та туристичній освіті та розвитку 

інноваційних освітніх структур. У результаті аналізу психолого-педагогічних 
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джерел та вивчення практичного досвіду з визначеної проблеми дослідження 

нами сформульовано такі вихідні положення.  

Соціальне партнерство в сфері туризму та туристичній освіті 

розглянуто нами як участь різноманітних державних, комерційних, 

суспільних організацій та підприємств індустрії туризму, в тому числі 

закладів освіти, а також окремих осіб у спільній розробці рішень та 

збалансованій розподіленій відповідальності.  

Одна з головних перешкод у розвитку партнерських зв’язків у 

вітчизняній туристичній індустрії полягає в тому, що не створено механізмів, 

які б допомагали розподілити цю відповідальність. Соціальне партнерство в 

Україні у сфері туризму і туристичній освіті носить декларативний, 

несистемний характер та здійснюється поки що за окремими ініціативами 

профільних навчальних закладів без належної підтримки з боку держави та 

бізнес-середовища; всі суб’єкти соціального партнерства роз’єднані. Також 

недостатньо розроблено науково-методичне забезпечення системи 

партнерських відносин між туристичними організаціями і профільними 

закладами освіти. 

Проте ми скористалися дослідженнями зарубіжних вчених, які 

здійснюються на рівні вивчення системи соціального партнерства як засобу 

управління професійною освітою і ринком праці у сфері туризму. При цьому, 

як правило, одночасно розглядаються питання створення і ефективного 

функціонування різноманітних інноваційних освітніх структур, що, у свою 

чергу, передбачає створення спеціального навчально-виробничого 

середовища (С.Н. Додока, Ю.Т. Русаків, О.О. Харченко, О.Ю. Юр та ін.). 

Результати аналізу діяльності зі створення та функціонування 

інноваційних освітніх структур та розвиток соціального партнерства в 

провідних вищих навчальних закладів, що готують кадри для сфери туризму 

в різних регіонах України дозволили нам зробити висновок, що вони 

знаходяться в активній фазі формування нової інноваційної структури 

управління, основою якої є інтегрований та відкритий навчальний простір, 

діючий на засадах соціального партнерства. Основною діяльністю таких 

закладів поступово становиться не тільки безпосередньо підготовка 

профільних фахівців для потреб туристичного ринку, а скоріше цільова 

підготовка кадрів для партнерів, з якими складаються постійні взаємовигідні 

зв’язки та утворюються спільні короткострокові і довгострокові комерційні 

проекти, що передбачають вигоду для всіх сторін партнерства. Профільні 

вищі навчальні заклади мають всі передумови для створення та розвитку 

власної інноваційної інфраструктури: профільних кластерів, бізнес-

інкубаторів або інших інноваційних структур, які є відомими у світі, що 

поступово сприяє створенню системи корпоративного навчання. 

Врахувавши зроблені висновки, нами, спираючись на ґрунтовні 

теоретичні дослідження з: переосмислення ролі технологічного підходу до 

навчання (І.А. Зязюн); набуття значення сучасної освіти дорослих в суспільстві, 

зокрема неформальної освіти (Л.Б. Лук’янова); розробки методичних систем, 
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які б вирішували завдання наближення професійної підготовки фахівців для 

сфери туризму до реальних вимог ринку (В.О. Квартальнов, 

В.К. Федорченко, Н.А. Фоменко, Г.С. Цехмістрова), зокрема за допомогою 

ігрових технологій навчання  (Г.М. Алейнікова, О.О. Бейдик, П.М. Олійник) 

запропоновано створення інноваційного навчально-виробничого 

середовища, інтегрованого в майбутню професійну сферу, розвиток якого, 

передбачає використання професійно та практикоорієнтовних технологій 

навчання з метою отримання студентами-майбутніми менеджерами туризму 

професійного досвіду ще в період навчання. 

Нами створено модель та методику професійної підготовки майбутніх 

менеджерів туризму з використанням авторського комплексу ігрових 

професійно орієнтованих технологій (КІПОТН), розробленого на основі 

системно-діяльнісного підходу та аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду 

підготовки фахівців для сфери туризму у формальній і неформальній освіті.  

Управління впровадженням КІПОТН як окремої підсистеми в систему 

професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму здійснюється шляхом 

упровадження соціального партнерства та створення навчально-виробничого 

середовища, що розуміється нами як зовнішні організаційно-педагогічні 

умови використання означеного комплексу.  

Головною особливістю розробленої методики є те, що вона 

представлена як сукупність дій суб’єктів навчально-виробничого колективу: 

викладачів, представників туристичних організацій та майбутніх 

менеджерів туризму, що дозволяє сформувати у майбутніх менеджерів 

туризму готовність до виконання реальних професійних завдань, яка в свою 

чергу визначається комплексом критеріїв та показників. 

Орієнтуючись на це до процесу професійної підготовки майбутніх 

менеджерів туризму ми залучали представників туристичних організацій - 

партнерів вищого навчального закладу у складі навчально-виробничого 

колективу, які в рамках своїх повноважень, спільно з викладачами приймали 

участь у здійсненні наступних дій:  

- на підготовчому етапі – визначенні цілей та завдань підготовки з 

використанням КІПОТН, формуванні навчально-виробничого середовища для 

впровадження КІПОТН, розробці КІПОТН, виявленні рівня готовності 

студентів до виконання реальних професійних завдань туристичних організацій 

з використанням КІПОТН, виявленні рівня означеної готовності за 

результатами незалежного експертного оцінювання;  

- на основному етапі – організації навчально-виробничої діяльності з 

виконання студентами реальних професійних завдань та контролі за цим 

процесом;  

- на заключному етапі – повторному визначенні рівня готовності студентів 

до виконання реальних професійних завдань туристичних організацій з 

використанням КІПОТН, повторному виявленні рівня означеної готовності за 

результатами незалежного експертного оцінювання; визначенні результатів 
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запровадження методики професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму 

з використанням КІПОТН з метою аналізу якості їх підготовки. 

Експериментальна перевірка ефективності діяльності навчально-

виробничого колективу у процесі професійної підготовки майбутніх 

менеджерів туризму здійснювалася під час перевірки ефективності 

впровадження методики професійної підготовки майбутніх менеджерів 

туризму з використанням КІПОТН.  

Для цього нами було обґрунтовано структуру та хід дослідження. 

Спираючись на розробки С.О. Сисоєвої та Т.Є. Кристопчук нами виділено 

шість етапів дослідно-експериментальної роботи: діагностичний, 

прогностичний, організаційно-підготовчий, практичний (який в свою чергу 

включав констатувальну, формувальну та контрольну стадії), узагальнюючий 

та етап впровадження. Розроблено структурно-логічну схему проведення 

експериментального дослідження, в якій представлено завдання, зміст, 

методи та результат реалізації кожного етапу педагогічного експерименту. 

Результати проведення педагогічного експерименту довели що, 

застосування теоретично обґрунтованої та розробленої нами методики 

професійної підготовки майбутніх менеджерів туризму з використанням 

КІПОТН забезпечило підвищення якості підготовки студентів на основі 

зростання складових готовності майбутніх менеджерів туризму до виконання 

реальних професійних завдань туристичних організацій, зокрема: 

спрямованості на майбутню професійну діяльність, професійно спрямованих 

знань, вмінь, навичок щодо виконання реальних завдань майбутньої 

професійної діяльності, професійно важливих якостей: комунікативних, 

організаторських, управлінських, психофізіологічних (гнучкість мислення), 

самооцінки готовності до майбутньої професійної діяльності. Це 

демонструють дані наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Зведені результати середніх значень рівнів сформованості  

складових готовності майбутніх менеджерів туризму  

до виконання реальних професійних завдань туристичних організацій  

у КГ і ЕГ на початок експерименту та після його завершення, у балах 

 
З метою запобігання однобічного оцінювання рівня готовності до 

виконання реальних професійних завдань туристичних організацій було 

проведено незалежне експертне оцінювання з боку представників 

туристичних організацій - партнерів вищого навчального закладу за 

допомогою професійного тестування і співбесіди студентів-майбутніх 

менеджерів туризму, вивчення їх особистісних портфоліо – заходів, що мають 

розповсюдження у неформальній туристичній освіті.  

За твердженням А.А. Киверялга саме метод експертних оцінок є 

типовим для професійної педагогіки [2, с. 119]. Як зазначає вчений 

С.У. Гончаренко, метод експертних оцінок дає можливість аналізувати 
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складні педагогічні процеси, явища або ситуації, які характеризуються в 

основному якісними ознаками, які не формалізуються [1, с. 180]. Процедуру 

незалежного експертного оцінювання було проведено на початок 

експерименту та після його завершення. 

Проведення вказаної процедури здійснилося нами на основі підходу 

А.П. Беляєвої до етапів методу експертних оцінок [3, с. 273-274]. У 

відповідності з визначеними науковцем етапами нами, з метою проведення 

незалежного експертного оцінювання з боку представників туристичних 

організацій – партнерів навчального закладу, послідовно здійснено такі дії:  

1. Підготовка до незалежного експертного оцінювання з боку 

представників туристичних організацій. На цьому етапі нами було 

сформульовано мету та завдання процедури, обрано раціональні методи 

експертного оцінювання (професійне тестування, професійна співбесіда, 

вивчення особистісних портфоліо студентів), уточнено форми та засоби, які 

застосовуються при проведенні експертного оцінювання (програма оцінки 

менеджерів «Знак якості Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ)», 

форми професійної співбесіди, професійні резюме) та розроблено необхідну 

документацію (форма особистісного портфоліо студента-майбутнього 

менеджера туризму), визначення кількісного та якісного складу експертів, 

добір експертів і оцінка їх компетентності (до процедури залучаються 

фахівці туристичних організації - партнерів навчального закладу, які 

атестовані за програмою оцінки менеджерів «Знак якості АЛТУ»). Нами було 

сформульовано вимоги як до відбору систем оцінки, так й до процесу 

проведення оціночних процедур. 

2. Проведення незалежного експертного оцінювання з боку 

представників туристичних організацій. Для забезпечення безпосередньо 

процедури проведення незалежного експертного оцінювання нами спільно з 

представниками туристичних організацій – партнерів навчального закладу, 

розроблено оціночні шкали для кожної форми незалежного експертного 

оцінювання, підготовлено бланки оцінки експертів за результатами: 

професійного тестування за програмою оцінки менеджерів «Знак якості 

АЛТУ», професійної співбесіди, вивчення особистісних портфоліо, форма 

підсумкового бланку незалежного експертного оцінювання. Також 

обговорено, розроблено та реалізовано алгоритм проведення процедури 

(професійне тестування студентів за програмою оцінки менеджерів «Знак 

якості АЛТУ», обговорення результатів тестування серед експертів та їх 

зведення (заповнення бланків оцінок); професійна співбесіда студентів з 

представником туристичної фірми-партнера навчального закладу, обговорення 

результатів співбесід серед експертів та їх зведення (заповнення бланків 

оцінок); вивчення експертами особистісних портфоліо студентів - майбутніх  

менеджерів туризму, їх обговорення серед експертів та виведення ними оцінок; 

зведення результатів за визначеними формами незалежного експертного 

оцінювання, їх обговорення серед експертів та остаточне прийняття рішення 

експертами.  



Theory and methods of educational management № 3(14), 2014 

 

3. Обробка результатів незалежного експертного оцінювання з боку 

представників туристичних організацій. Результати всіх форм процедури 

оцінювання було зведено у підсумковому бланку незалежного експертного 

оцінювання та виведено середнє арифметичне значення експертної оцінки в 

контрольній та експериментальній групі на початок експерименту та після 

його завершення. Середнє арифметичне значення експертної оцінки можна 

вважати оцінкою рівня готовності майбутніх менеджерів туризму до 

виконання реальних професійних завдань туристичних організацій з боку 

представників туристичних організацій - партнерів вищого навчального 

закладу.  

Результати обробки даних підсумкового бланку незалежного 

експертного оцінювання показали, що середній рівень означеної готовності у 

студентів КГ і ЕГ на початок експерименту був приблизно однаковий та 

склав 3,42 та 3,11 бали відповідно. Після завершення експерименту показник 

незалежного експертного оцінювання змінився та склав 3,78 та 4,34 бали 

відповідно у КГ і ЕГ. Отже, після впровадження методики професійної 

підготовки майбутніх менеджерів туризму з використанням КІПОТН, приріст 

рівня готовності в ЕГ склав 1,23 бали, у порівнянні з 0,36 балами в КГ, що 

підтверджує ефективність розробленої та запровадженої нами методики. 

Узагальнені результати експертної оцінки представлено на рисунку. 

 
Рис. Середні значення показника незалежного експертного оцінювання 

готовності майбутніх менеджерів туризму до виконання реальних 

професійних завдань туристичних організацій студентів у КГ і ЕГ на 

початок експерименту та після його завершення 

 

Після проведення незалежного експертного оцінювання нами було 

зроблено висновок про те, що організація незалежного експертного 

оцінювання рівня готовності до виконання реальних професійних завдань 

туристичних організацій із залученням представників туристичних 

організацій - партнерів вищого навчального закладу має велике значення для 

всіх суб’єктів навчально-виробничого колективу:  
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- викладачу дає можливість співставити дані про рівень готовності 

студентів до майбутньої професійної діяльності з даними незалежного 

експертного оцінювання, а також оцінити власну підготовленість при 

здійсненні професійних дій в сфері туризму;  

- представнику туристичної організації дає можливість виявити 

рівень фактичної готовності студентів до професійної діяльності, корегувати 

та контролювати процес їх підготовки;  

- студентам дає уявлення про рівень вимог туристичного ринку до 

претендентів на посади в сфері туризму. 

Висновки. 

Таким чином, нами обґрунтовано необхідність участі у професійній 

підготовці майбутніх менеджерів туризму представників ринку праці, що 

реалізовано нами шляхом створення навчально-виробничого колективу як 

інноваційної освітньої структури у складі викладачів, представників 

туристичних організацій та студентів-майбутніх менеджерів туризму, в 

якому здійснюється спільна діяльність з вирішення реальних професійних 

завдань за допомогою комплексу ігрових професійно орієнтовних технологій 

навчання.  

Доказано ефективність участі у професійній підготовці майбутніх 

менеджерів туризму представників ринку праці, що підтверджується 

результатами незалежного експертного оцінювання, яку було проведено з 

метою більш об’єктивної оцінки готовності до майбутньої професійної 

діяльності. 

Наголошено на необхідності управління участю у професійній 

підготовці майбутніх менеджерів туризму представників ринку праці як 

процесом, що сприятиме формуванню системи відносин між професійною 

освітою та ринком праці; визначено провідну роль в цьому профільних 

вищих навчальних закладів та їх викладачів. 

Проведене дослідження не вичерпує проблеми розвитку інноваційних 

освітніх структур у навчальних закладах туристичного спрямування, за 

допомогою яких поширюється практика соціального партнерства з 

професійним середовищем. Подальшого дослідження потребують такі її 

аспекти як: створення системи корпоративного навчання в сфері туризму, 

теорія і практика застосування ігрових технологій у системі корпоративного 

навчання в сфері туризму, розробка та удосконалення навчально-

методичного забезпечення професійної підготовки фахівців для сфери 

туризму із застосуванням ігрових технологій навчання. 
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