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Анотація
У статті досліджено вимоги, які висувають сьогодні до підвищення рівня освіти менеджерів
туристичної індустрії. Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків
соціально-економічного розвитку країни, регіонів, міст, тому виникає необхідність підготовки
високоосвічених конкурентоспроможних спеціалістів. Автором розкрито суть понять
«компетентність», «професійна компетентність» та наведено власне визначення останнього.
Розглянуто деякі приклади компетенцій світових стандартів і проаналізовано моделі та
вимоги освітньо-кваліфікаційної характеристики менеджера туристичної індустрії на прикладі
ВНЗ. Автором визначено роль вищої школи у формуванні професійних якостей майбутніх
фахівців. Підкреслюється важливість системного управління процесом формування
професійної компетентності менеджера туристичної індустрії, що повинно включати декілька
компонентів у їх синергетичній взаємозалежності.
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Аннотация
В статье исследованы требования, которые выдвигают сегодня к повышению уровня
образования менеджеров туристической индустрии. Туризм сегодня считается одним из
перспективных направлений социально-экономического развития страны, регионов, городов,
поэтому возникает необходимость подготовки высокообразованных конкурентоспособных
специалистов. Автором определены понятия «компетентность», «профессиональная
компетентность» и приведено собственное определение последнего.
Рассмотрены некоторые примеры компетенций мировых стандартов и проанализированы
модели и требования образовательно-квалификационной характеристики менеджера
туристической индустрии на примере ВУЗа. Автором определена роль высшей школы в
формировании профессиональных качеств будущих специалистов. Подчеркивается важность
системного управления процессом формирование профессиональной компетентности
менеджера туристической индустрии, что должно включать несколько компонентов в их
синергетической взаимозависимости.
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Постановка проблеми. Професійна компетентність персоналу є одним
із найбільш важливих факторів інноваційного розвитку всіх сфер
життєдіяльності, особливо це стосується підприємств сфери послуг,
зокрема туристичної індустрії. Це зумовлено безпосереднім контактом
менеджера зі споживачем.
Сьогодні спостерігається зростання вимог до людських ресурсів, що
пов’язано з поглибленням ринкових відносин, структурними змінами і
циклічними коливаннями в розвитку економіки. Міжнародний досвід
свідчить про потребу формувати нові засади функціонування вищої
школи, спрямовані на якісний рівень підготовки спеціалістів, оскільки нині
за кількістю населення з вищою освітою Україна займає чотирнадцяте
місце серед 144 країн світу [1], а за якістю вищої освіти відповідно до
рейтингу QS Higher Education System Strength Rankings Україна посідає 45
місце [2]. Тож виникає необхідність висунути нові вимоги до підвищення
рівня освіти майбутніх спеціалістів, зокрема менеджерів туристичної
індустрії шляхом накопичення професійно спрямованих знань, вмінь і
навичок, загальнокультурного рівня особистості, а також професійної
зорієнтованості. В умовах ринкової економіки, стрімких технологічних змін
та глобалізації суспільства в українському суспільстві на сьогодні
актуальним залишається питання конкурентоспроможності спеціалістів.
Саме це зумовлює нашу спрямованість на постановку та розв’язання
проблем управління процесом формування професійної компетентності
майбутнього менеджера туристичної індустрії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичними засадами
слугували праці вітчизняних та зарубіжних авторів у таких напрямках:
питання професійної підготовки фахівців у системі економічної освіти (О.
В. Антоненко [3], А. Комбе, В. В. Пархоменко [4], Л. Шульман); загальні
питання становлення й розвитку туристської освіти (П. Гамбл, В. Лапаж,
К. Патлоу, М. Хайвуд); проблеми стандартизації у сфері туристської освіти
(В. Сведлов, Г. Кібеді, А. Шаде); питання якості професійної підготовки
кадрів для сфери туризму (Д. Банк, Я. Казарницькова, О. ЛітвіноваГоловань [5], В. Любарець, І. Саух [6]).
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Незважаючи на значну кількість праць з даної тематики, значущість
отриманих результатів та їх актуальність, проблема формування
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професійної компетентності фахівців туристичної індустрії у вищих
навчальних закладах залишається недостатньо дослідженою, зокрема
відсутня загальна стандартна модель компетенцій, які висувають до
майбутніх фахівців.
Формулювання цілей статті. Мета роботи – дослідити професійну
компетентність майбутніх фахівців сфери туризму. Для цього ми поставили
такі завдання: здійснити теоретичний аналіз літератури з обраної теми
дослідження; визначити модель майбутнього менеджера туристичної
індустрії та його професійної компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сфера туризму сьогодні
стрімко розвивається у світі і посідає друге місце після комп’ютерної та
електронної
промисловості
[7].
Тому
прогнозується
потреба
у
висококомпетентних спеціалістах нового формату, які повинні забезпечити
відповідне теоретичне та практичне підґрунтя для розвитку даної сфери
діяльності в умовах жорсткої конкуренції. Сьогодні необхідно готувати
менеджерів до середовища, де обов’язки постійно змінюються, інформація
надходить через безліч каналів, а ефективність діяльності залежить від
уміння вирішувати низку проблем. Менеджер туризму, керівник турфірми,
туроператор не може бути лише фахівцем зі знаннями турів, цін,
бронювання та погоди, який займається лише пошуком туристів. Сучасний
працівник туристичної галузі зможе здійснювати конкурентоспроможну
діяльність за умов глибокого опанування знаннями в галузі економіки
туризму,
менеджменту,
регулювання,
правознавства,
глобальних
інформаційних технологій, володіння декількома мовами та навиками
практичної та економічної психології. Крім того, менеджер повинен
формувати ефективні міжособистісні відносини, творчо підходити до
вирішення проблем, досягати поставленої мети і результатів.
Сьогодні світ швидко змінюється. Зростає обсяг знань та доступної
інформації. Надаючи знання протягом п’яти-шести років навчання ,
неможливо підготувати фахівця для професійної діяльності на все
життя. Все частіше зустрічається таке поняття, як «період напіврозпаду
компетентності», тобто це така одиниця виміру старіння знань
спеціаліста, коли його компетентність знижується на 50%. Причинами
цього є швидкий науково-технічний розвиток, поява нової інформації,
зміни у зовнішньому середовищі тощо. У деяких професіях цей поріг
наступає навіть швидше, ніж через 5 років. Тобто знання, отримані на
перших курсах, можуть втратити свою актуальність в момент закінчення
процесу навчання. З огляду на це, вирішення проблеми вбачається в
переході на пожиттєву освіту, коли базова освіта доповнюється
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програмами додаткової освіти у вигляді курсів, тренінгів, майстеркласів, програм підвищення кваліфікації тощо.
Важливою складовою, яка впливає на потенціал менеджера туристичної
індустрії, є його компетентність. Розглянемо поняття «компетентність» та
«професійна компетентність». Компетентність (від лат. competents –
відповідний, здатний) – це наявність знань, умінь та навичок, необхідних для
ефективної діяльності у певній галузі. О. П. Літвінова-Головань зазначає, що
компетентність – це «потенціальна готовність вирішувати завдання з
розумінням справи, постійне оновлення знань, оволодіння новою інформацією
для успішного використання цих знань в конкретних умовах, іншими словами,
володіння оперативними та мобільними знаннями» [5, с. 472].
Н. В. Литвинова визначає компетентність як здібність робітника
кваліфіковано виконувати певні види робіт у рамках конкретної професії,
домагаючись високих кількісних та якісних результатів праці на основі
наявних у нього професійних знань, умінь та навичок [8].
Щодо поняття «професійна компетентність», то С. М. Вишнякова
визначає її як «формування на базі загальної освіти таких професійно
значимих для особистості та суспільства якостей, які дозволяють людині
найбільш повно реалізувати себе у конкретних видах трудової діяльності,
відповідних до суспільно необхідного розділення праці та ринкового
механізму стимулювання» [9].
А. Л. Бусигіна розглядає професійну компетентність як цілісну
системну якість особистості, структурними елементами якої є
професійно-змістовний (базовий компонент, передбачає наявність
теоретичних знань у межах фаху, що забезпечує усвідомлення змісту
професійної
діяльності),
професійно-діяльнісний
(практичний
компонент, включає професійні знання і вміння, випробувані в дії,
засвоєні особистістю як найефективніші) та професійно-особистісний
компонент, який включає професійно-особистісні якості фахівця як
особистості, індивіда та суб’єкта діяльності [10].
За визначенням В. С. Безрукової, професійна компетентність – це
здібність людини практично використовувати свої знання та уміння, а
також усі свої розумові, психологічні і навіть фізичні можливості. Вона
включає в себе: спеціальну компетентність (готовність до самостійного
виконання професійно-виробничих завдань; уміння оцінювати результати
своєї праці; здібність самостійного оволодіння новими знаннями та
уміннями) та соціальну компетентність (здібність до групової та
колективної діяльності і співпраці з іншими робітниками; готовність
приймати на себе відповідальність за результати праці) [11].
456

Випуск I-II (65-66), 2017

PR OB L E MS O F E DUC ATI O N
Таким чином, професійну компетентність можна визначити як наявність
умінь, знань та навичок в їх синергетичному взаємозв’язку та
взаємозалежності, сформованих на базі загальної освіти, здатність до їх
постійного оновлення, а також особисті якості індивіда, які з набуттям
досвіду використовуються під час професійної діяльності.
Важливу роль в аналізі зазначеної проблеми відіграє модель компетенції
як теоретична система знань, умінь, навичок персоналу, що забезпечують
організації реалізацію завдань менеджменту. Модель уніфікує вимоги до
співробітників і створює єдині стандарти для оцінки працівників. Добре
побудована модель компетенцій забезпечує життєздатний зв'язок між
поведінкою, здібностями та якостями, характерними для індивідуума, і
завданнями, які поставлені перед ним на роботі. Розглянемо деякі приклади
компетенцій світових стандартів (базові типи компетенцій).
Дослідження, представлене компанією SHL, зводить разом особистісні
фактори і фактори умінь для оцінки компетенцій та їх впливу на результати
роботи. Використання схеми компетенцій розвиває більш сучасне розуміння
факторів, що лежать в основі показників ефективності роботи. Таким чином,
співробітники компанії SHL виділили вісім компетенцій, які є головними
описовими характеристиками співробітників, це:

–
–
–
–
–
–
–
–

лідерство та прийняття рішень;
підтримка та кооперація;
інтерактивна комунікація та вплив;
аналіз та інтерпретація;
креативність і стратегічне мислення;
організованість і старанність;
адаптація та гнучкість;

орієнтація на результат бізнесу та дієздатність [12].
Модель S. Whiddett & S. Hoolyforde виділяє такі типи компетенцій:

– розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й обґрунтування
ідей);
– досягнення результатів
постановка цілей);
–
–

(планування,

чіткість

менеджменту,

аналіз – робота з інформацією (аналіз і прийняття рішень);

люди (робота в команді, вплив, керування відносинами).
Модель Society for Human Resource Management виділяє наступні типи
компетенцій:
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–
–
–
–

знання бізнесу;
персональна дієздатність;
стратегічний внесок;

практичні навички та володіння технологіями менеджменту [5].
Однак аналіз моделей компетенцій, запропонований різними вченими,
свідчить про відсутність чітко сформованих необхідних якостей
майбутнього професіонала навіть на теоретичному рівні. Об’єднавши
результати досліджень, можна виділити найбільш важливі компетенції, які
висувають сьогодні умови ринку: морально-психологічні, педагогічні,
ділові якості менеджера та аспекти його теоретичної підготовки.
Крім того, багато вчених виділяють такі компетенції, що необхідні в
сучасному світі, як гнучкість, вміло контрольована агресивність,
холоднокровність при великому напруженні, здатність управляти кризою,
прагнення завжди бути переможцем та реалізувати кар'єрні плани.
Тож перед ВНЗ постає сьогодні важливе завдання – підготувати
спеціаліста туристичної галузі, який би відповідав цим вимогам, тобто
сформувати у студентів певний обсяг знань і навичок, які потрібні їм у
майбутній професійній діяльності. Однак сьогоднішня система освіти
значною мірою спрямована на теоретичне осмислення компонентів
професійної діяльності, а не на комунікативний аспект професійної
підготовки. У процесі професійної підготовки з менеджменту туризму
потрібно
застосувати
міждисциплінарний
зв'язок
та
оптимально
розподілити зміст освітньо-професійної програми (ОПП) і навчальний час
за циклами підготовки.
Зміст освітньо-професійної програми за циклами підготовки бакалавра
за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» включає три блоки (складено
автором за даними варіативної частини ОПП підготовки бакалавра за
напрямом «Туризм» у ЧТЕІ КНТЕУ).
До першого блоку належать соціально-гуманітарні дисципліни, які
спрямовані на розкриття внутрішнього духовного світу при вивченні
людини і особистості. До них відносяться: психологія, історія України,
соціологія, філософія, політологія тощо. Опанування цих дисциплін сприяє
формуванню у студентів комунікативних вмінь та загального рівня
інтелектуального розвитку. Варто зазначити, що для майбутніх фахівців у
сфері туризму особливого значення мають знання з психології та етики.
Це зумовлено тим, що, як ми вже зазначали, туризм відноситься до сфери
послуг та має тісний безпосередній контакт зі споживачами цих послуг.
Особлива увага приділяється також вивченню іноземних мов, що сьогодні
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також є вкрай актуальним. Фахівці, які володіють іноземними мовами,
будуть все більш і більш затребувані з кожним роком.
До другого блоку входять дисципліни фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної підготовки, до яких належать економічна
теорія, регіональна економіка, туристичне краєзнавство, екологія,
статистика, географія туризму, інформаційні системи і технології тощо.
Їхнє вивчення формує базові економічні знання, уміння та навички.
Третій блок – це професійно зорієнтовані дисципліни, на вивчення яких
відводять максимальну кількість кредитів, що становить в середньому 60-70
% навчального часу. До них належать організація туризму, організація
готельного господарства, менеджмент підприємства, спеціалізований туризм,
економіка підприємства, право, організація дозвілля, організація екскурсійної
діяльності тощо. Ці дисципліни допомагають спрямувати студентів на
професійну підготовку, сформувати глибокі фахові знання та вміння.
Однак слід звернути увагу на реальні проблеми практичної підготовки
спеціалістів туристичної індустрії. Зокрема:

– галузевий стандарт вищої освіти України з напряму «Туризм»
унормовує велику кількість нормативних дисциплін, обмежуючи таким
чином право ВНЗ самим вибирати фахові начальні дисципліни;
– існує необхідність розширення циклу гуманітарних дисциплін, які
формують фахівця з глибоким розумінням світових гуманітарних,
культурних та економічних проблем;
– недостатня кількість предметів, у рамках
опановували б комп’ютерні системи бронювання і
діяльності підприємств туристичного бізнесу;

яких
студенти
резервування в

– необхідно переглянути міждисциплінарні зв’язки, а також
забезпечити
плавний
перехід
дисциплін
одна
в
одну,
їх
взаємодоповнюваність, що в результаті давало б синергетичний ефект в
опануванні спеціальності.
Оскільки управління якістю вищою освітою – це складний і
багатогранний процес, то повинна існувати уніфікована система, що
постійно координуватиме й коригуватиме процеси управління відповідно
до соціально-педагогічних умов сучасності. Обов’язковою умовою є
гнучкість, своєчасність та швидка адаптація і реакція на зміни в часі та
суспільстві. Отож, упорядкування педагогічної діяльності повинне бути
спрямованим на підвищення системи якості вищої освіти.
Системне управління процесом формування професійної компетентності
менеджера туристичної індустрії повинно включати наступні компоненти:
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1. Вдосконалення стандартизованого навчального процесу через системне
застосування: активізованих лекцій (таких, що спонукають до аналізу та
зіставлення фактів, доведення чи заперечення суджень, застосування методу
«мозкового штурму», спрямованого на розвиток аналітичного мислення та з
використанням елементів активного спілкування); науково-інформаційних
лекцій (методом постановки питань, суперечок чи діалогу вони покликані
висвітлити прогресивні способи добування й використання теоретичних
знань з конкретної проблемної теми курсу); кейс-стаді (опис подій, які
реально відбулися в певній сфері діяльності для того, щоб спровокувати
дискусію в навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та
аналізу ситуації, до прийняття рішень); ігор; участі у навчальних проектах,
конференціях, конкурсах тощо.
2. Вдосконалення
нестандартизованого
навчального
процесу:
створення реальної лабораторії туризму; організація тренінгів та майстеркласів фахівцями-практиками в галузі туризму; максимальне використання
можливостей навчальних дисциплін для проведення практичних занять в
умовах реальної дійсності тощо.
3. Створення відповідного середовища для тих, хто вчиться, і тих, хто
навчає. Важливо надати можливість вдосконалювати свою педагогічну
майстерність педагогам-викладачам, яких можна розглядати як основну
компетентність ВНЗ, забезпечити їм високий рівень вмотивованості.
Сьогодні можна спостерігати таку тенденцію: викладачами у ВНЗ часто є
або професійні викладачі із знаннями комп’ютерної техніки, які не завжди
володіють специфікою галузі туризму, або фахівці, працівники турфірми,
які не є професійними викладачами і мають вузько спеціалізовані знання
із застосування комп’ютерної техніки.
Така спрямованість навчального процесу створює оптимальні умови для
формування
фундаментального
евристичного,
креативного
стилю
мислення одночасно із забезпеченням високої професійної компетентності
фахівців, формуванням відповідної морально-етичної парадигми та
інноваційної спрямованості діяльності. І саме за таких умов буде
досягатися об’єктивність управління якістю вищої освіти в Україні.
Отже, сьогодні завданням професійної освіти є формування сучасного
фахівця як цілісної особистості, яка має систему спеціальних та
загальнолюдських якостей. У результаті дослідження даної теми нам
вдалося виявити найбільш загальні вимоги до моделі сучасного фахівця
туристичної індустрії, а сама: професійна компетентність, високий рівень
підготовки у сфері менеджменту, обізнаність
теоретичних питаннях
туризму та економіки, вміння самостійно й оперативно приймати рішення в
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умовах нестабільності та з урахуванням інноваційних процесів та новітніх
тенденцій розвитку бізнесу; особиста відповідальність майбутнього
спеціаліста до справи, розуміння своїх функціональних обов’язків; вміння
працювати в колективі, йти на компроміси; виконувати додаткові функції
за власною ініціативою; творчий підхід і т.д. А це, в свою чергу, вимагає
певного комплексу компетенцій, які забезпечать гнучкість універсального
працівника, наявність в його професійній підготовці соціальної складової і
визначення резерву компетенцій.
Таким чином, аналіз вищенаведених моделей та вимог освітньокваліфікаційної характеристики свідчить, що модель компетентності
менеджера туристичної індустрії повинна складатися із багатьох
компонентів: фахового, інтелектуального, комунікаційного, творчого,
особистісного, інформаційного, морального. Подальші дослідження
орієнтовані на більш детальне визначення особистісних та професійних
якостей студентів – майбутніх менеджерів туристичної індустрії, які
необхідно виявляти та розвивати у процесі навчання.
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE
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Summary
The requirements that are put forward to improve tourism industry manager’s education
today was explored. Nowadays tourism is one of the perspective areas of socio-economic
development of the country, regions, cities, so it needs training of highly competitive
professionals. The author discovers the essence of the concepts of "competence", "professional
competence" and gives the actual definition of them.
Some examples of global standards of competence are under the consideration. We analyze
the models and the requirements of education and job description of tourism industry manager
with the universities’ example. The author defines the role of higher education in making the
professional skills of future specialists. The author shows the importance of systematic
management process of formation of manager’s professional competence in tourism industry,
which should include several components in their synergistic interdependence.
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