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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ 
ЗМІСТУ І ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ
ТУРИЗМУ

Туризм набуває все більшого розвитку як у світі так і на теренах 
України. Це пов’язано з її великим потенціалом краєзнавчих і природно- 
рекреаційних об’єктів, багатою стародавньою культурою. Тому, не 
дивлячись на військові дії на сході країни, велика кількість зарубіжних 
туристів прибуває в Україну з метою ознайомлення з нашою державою, її 
історією, пам’ятниками архітектури. А це є одним із джерел прибутків 
держави, що зумовлює необхідність фахівців сфери туризму, 
професіоналізм яких, відповідав би європейському та світовому рівню за 
професійною компетентністю.

В Україні існує понад 50 вищих навчальних закладів, які готують 
майбутніх фахівців в сфері туризму. І особлива увага приділяється 
формуванню професійної компетентності як однієї з вимог до фахівців. 
Але обсяг існуючих знань та інформації зріс багаторазово і прогрес 
суспільства як в Україні, так і в світі в цілому ставить перед вищою 
освітою нові вимоги до підготовки випускників.

Саме це і є причиною «відновлення» проблеми компетентності, 
тому на порядку денному стоїть питання про підвищення 
професіоналізму фахівців сфери туризму. Якісну підготовку 
високоосвічених спеціалістів у сфері туризму слід починати з 
комплексного підходу самого визначення «компетентність». Тому, перш 
за все ми вирішили проаналізувати нормативно-правову базу в галузі 
освіти , бо саме вона і є керуючою основою для надання кваліфікації.

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемою 
формування компетентностей у майбутніх фахівців сфери туризму 
займалися багато вітчизняних і зарубіжних вчених.

Вагомим внеском у розвиток вітчизняної системи туристської 
освіти є дослідження В. Федорченка (Федорченко, 2004), в якому 
науковець зумів охопити широкий спектр питань: теоретико-
методологічні проблеми розвитку туристської освіти в Україні та світі; її
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нормативно-правові, інформаційні, фінансові та інші основи; модель 
компетентності фахівця сфери туризму тощо.

Формуванням професійних компетенцій для майбутніх фахівців 
сфери туризму займалися, В. Лозовецька, яка внесла значний вклад у 
вивчення даного питання. Вчена до складових професійної 
компетентності відносить знання, уміння, емоційну інтелігентність, 
варіативність, гнучкість; створила модель професійної компетентності 
фахівця туризму; визначила професійно-значущі якості майбутнього 
фахівця в сфері туризму (Лозовецька, 2010). I. Саух обґрунтувала 
актуальність професійної компетентності менеджера з туризму в 
жорстких умовах ринкових відносин; визначила моделі та вимоги 
освітньо-кваліфікаційної характеристики менеджера та роль вищої 
школи в формуванні професійних якостей менеджера туризму. Серед 
складових компетентностей менеджера виділяє інтегративну, соціально- 
психологічну і організаційну компетентності. Вона вважає, що модель 
компетентності менеджера туризму повинна складатися із багатьох 
компонентів: фахового, інтелектуального, творчого, морального,
комунікативного, інформаційного, особистісного (Саух, 2010).

Г. Лоїк розробила модель реалізації педагогічних умов формування 
професійної компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій (Лоїк, 2014).

Як говорилось раніше, метою нашої дослідницької роботи є аналіз 
нормативно-правової бази, як основи формування фахових 
компетентностей для майбутніх фахівців сфери туризму.

В основу розкриття дослідження ми обрали три основоположні 
документи на яких базуються концептуальні ідеї щодо змісту та 
організації професійної підготовки майбутніх фахівців для сфери 
туризму.

Перший -  закон України «Про вищу освіту» визначає 
компетентність, як динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти (закон України Про 
вищу освіту, 2019);

Другий -  закон України «Про освіту», який розглядає 
компетентність, як динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність (закон України Про освіту, 2018);

Т третій, новий галузевий стандарт характеризує інтегральну 
компетентність, як здатність комплексно розв’язувати складні професійні 
задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі 
навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і 
методів системи наук, які формують туризмознавство, і
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характеризуються комплексністю та невизначеність умов (галузевий 
стандарт України, 2011).

Проаналізувавши основні засади нормативно-правової бази ми 
бачимо певну суміжність даних визначень. Але сам термін 
компетентність сформульован досить абстрактно, саме це і може 
породити безліч протиріч в загальній системі навчання. Тому що кожен 
викладач, наприклад, при створенні нмк може визначати сенс цих 
комбінацій з свого особистого світогляду і вирішувати наявність тих чи 
інших навичок у майбутніх фахівців покладаючись тільки на свій росзуд.

Для вирішення цієї проблеми необхідно перш за все створити 
освітні стандарти, які б чітко конкретизували дані визначення і мали 
більш практичні засади для уникнення непорозумінь і загального 
трактування. Але на даний час освітній процес регламентують самі ці 
документи, тому іншим варіантом -  є нестандартний підхід: залучення до 
навчального процесу менеджерів туризму, професіоналів в сфері 
туризму, створення навчальної туристичної фірми, розробка та 
презентація турів і т.д. Це дасть змогу більш чітко розуміти наявність 
дійсно необхідних компетенцій для майбутніх фахівців туризму.

При створенні нмк до змісту основних, найважливіших 
компетенцій слід приділяти більшу увагу. Працівникам освітнього 
закладу необхідно формулювати конкретні задачі, цілі, методи завдяки 
яким буде здійснюватися почергове оволодіння навичками, які 
характеризують ту чи іншу компетентність. Треба вдатися до новітніх 
технологій, зарубіжного досвіду, для отримання більш кращих 
результатів.

І вже виходячи з цього, можна встановити, чим буде володіти 
випускник, закінчивши навчання, що буде вміти робити, в яких умовах 
він зможе застосувати свої професійні уміння, та яким стандартам вони 
відповідають.

Таким чином, майбутнім фахівцям сфери туризму на освітньому 
рівні необхідно оволодіти важливим переліком компетенцій для 
присвоєння відповідної кваліфікації. Застосування набутих умінь і 
навичок допоможуть в подальшому працевлаштуванні, будуть сприяти 
вирішенню типових і нетипових професійних задач і нарешті 
допоможуть здобути звання висококваліфікованого спеціаліста.

З боку нормативно-правової бази конкретизація професійних 
компетенцій для фахівців сфери туризму потребує з практичної точки 
зору подальшого вдосконалення. При формуванні професійних 
компетенцій у студентів -  слід враховувати послідовність, як важливу 
педагогічну умову.

Наше подальше дослідження буде присвячене саме розробці змісту 
і технологій формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців 
сфери туризму.
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Мороз Я. Е. Нормативно-правова база як основа проектування 
змісту і технологій формування фахових компетентностей у 
майбутніх фахівців сфери туризму

Обгрунтована актуальність відновлення проблеми щодо 
професійних компетентностей майбутнього фахівця в сфері туризму в 
Україні. Розглянуті дослідження цієї проблеми в роботах вітчизняних 
науковців. Головна думка, яких, виділена і зазначена.

В статті проаналізовано державні нормативно-правові документи 
(Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про освіту», 
Галузевий стандарт вищої освіти України), які регламентують надання 
вищої освіти і є основоположні для визначення, як загальних так і 
фахових компетентностей у майбутніх фахівців сфери туризму. На 
основі цього зазначено існуючі недоліки в трактуванні визначення 
терміну компетентність, що в свою чергу потребує від нормативної бази 
більшого вдосконалення, а також визначені варіанти удосконалення 
навчально-методичного комплексу дисциплін за допомогою 
нестандартного підходу.

Ключові слова: компетенції, інтегральна компетенція, професійні 
компетенції, фахівці сфери туризму, державний галузевий стандарт, 
навчальні комплекси дисциплін.

Мороз Я. Е. Нормативно-правовая база в качестве основы 
проектирования содержания и технологий формирования 
профессиональных компетенций у будущих специалистов сферы 
туризма

Обоснована актуальность возобновления проблемы относительно 
профессиональных компетенций будущего специалиста в сфере туризма 
в Украине. Рассмотрены исследования этой проблемы в работах 
отечественных ученых. Главная мысль, которых выделена и указана.

В статье проанализированы государственные нормативно-правовые 
документы (Закон Украины «О высшем образовании», Закон Украины 
«Об образовании», Отраслевой стандарт высшего образования Украины), 
которые регламентируют работу высших учебных заведений и являются 
основополагающими для определения, как общих так и 
профессиональных компетенций у будущих специалистов сферы 
туризма. На основе этого указаны существующие недостатки в 
определении термина компетентность, что в свою очередь требует от 
нормативной базы большего совершенствования, а также определены 
варианты улучшения учебно-методического комплекса дисциплин с 
помощью нестандартного подхода.

Ключевые слова: компетенции, интегральная компетенция,
профессиональные компетенции, специалисты сферы туризма, 
государственный отраслевой стандарт, учебные комплексы дисциплин.
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Moroz Y. Regulatory Framework as the Basis for Designing Content 
and Technologies for the Formation of Professional Competences for 
Future Specialists in the Sphere of Tourism

The urgency of the renewal of the problem regarding professional 
competences of the future specialist in the sphere of tourism in Ukraine is 
substantiated. Studies of this problem are considered in the works of domestic 
scientists. The main idea that is highlighted and indicated.

The article analyzes the state legal documents (Law of Ukraine "On 
Higher Education", the Law of Ukraine "On Education", the Branch Standard 
of Higher Education of Ukraine), which regulate the work of higher 
educational institutions and are fundamental to determining both general and 
professional competencies in future specialists in the sphere of tourism. On the 
basis of this, the existing deficiencies in the definition of the term competence 
are indicated, which, in its turn, requires a greater improvement from the 
normative base, as well as options for improving the teaching methodological 
complex of disciplines with the help of a non-standard approach.

Key words: competences, integral competence, professional competences, 
tourism specialists, state industry standard, educational complexes of disciplines.
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