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В статті розглядаються соціальні функції філософсько-світоглядних чинників із
формування сучасної моделі фахівця з туризму. Дана модель формується і розглядається у
відповідності з основним нормативним освітнім документом – Стандартом вищої освіти за
спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» освітньо-професійною
програми (ОПП). Автор робить вибірку найбільш вагомих із загальних компетентностей,
передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю «Туризм»
та відслідковує з наданням відповідних обґрунтувань характер їх забезпечення при викладанні
курсу «Філософія». Обґрунтовується позиція, що саме філософсько-культурологічний підхід в
системі туристичної освіти дозволяє всій галузі туризму вийти на більш високий рівень
самосвідомості та адекватно відобразити більш глибинне розуміння туризму не просто як
сукупності подорожей та розваг, а як потужний фактор інтеграції та генерації духовності
людини. Автор відслідковує вказані позиції на прикладі філософсько-культурологічного
забезпечення відповідних компетентностей фахівців з туризму.
Ключові слова: туризм, туристична освіта, освітньо-професійна програма, модель фахівця,
професійні компетентності, світоглядно-філософські знання, соціальні функції філософії.
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The article deals with the social functions of philosophical factors in the formation of a modern
model of tourism specialist. This model is formed and considered in accordance with the basic normative
educational document - the Standard of higher education in the specialty 242 "Tourism" of the field of
knowledge 24 "Sphere of service" by educational and professional program (OPP). The author makes a
sample of some of the general competences provided by the educational-professional program of
preparation of bachelors in the specialty "Tourism" and monitors the provision of appropriate
substantiation of the nature of their provision in teaching the course "Philosophy". It is also substantiated
that the philosophical and cultural approach in the system of tourism education allows the whole tourism
industry to reach a higher level of self-awareness and adequately reflect a deeper understanding of tourism
not just as a combination of travel and entertainment, but as a powerful factor in integrating and
generating human spirituality. The author monitors these positions on the example of philosophical and
cultural provision of relevant competencies of tourism specialists.
Key words: tourism, tourism education, educational and professional program, model of specialist,
professional competence, ideologically-philosophical knowledge, social functions of philosophy.
Ref.: 13.
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТУРИЗМУ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА «ФИЛОСОФИИ»
ЯРОВОЙ Анатолий Михайлович,
кандидат философских наук, доцент
Винницкий национальный аграрный университет
(г. Винница)
В статье рассматриваются социальные функции философско-мировоззренческих факторов
по формированию современной модели специалиста по туризму. Данная модель формируется и
рассматривается в соответствии с основным нормативным образовательным документом –
стандартом высшего образования по специальности 242 «Туризм» отрасли знаний 24 «Сфера
обслуживания» образовательно-профессиональной программы (ОПП). Автор делает выборку
наиболее весомых из общих компетенций, предусмотренных образовательно-профессиональной
программой подготовки бакалавров по специальности «Туризм» и отслеживает с
предоставлением соответствующих обоснований характер их обеспечения при преподавании
курса «Философия». Обосновывается позиция, что именно философско-культурологический
подход в системе туристического образования позволяет всей отрасли туризма выйти на более
высокий уровень самосознания и адекватно отразить более глубинное понимание туризма не
просто как совокупности путешествий и развлечений, а как мощный фактор интеграции и
генерации духовности человека. Автор отслеживает указанные позиции на примере философскокультурологического обеспечения соответствующих компетенций специалистов по туризму.
Ключевые слова: туризм, туристическое образование, образовательно-профессиональная
программа, модель специалиста, профессиональные компетентности, мировоззренческифилософские знания, социальные функции философии.
Лит.: 13.
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні характеризується
суттєвими трансформаціями, що в цілому сприяє утвердженню європейських стандартів освіти.
Загальною тенденцією розвитку системи вищої освіти в Україні є поглиблення її демократичних
процесів, що, в особливості, виражається в розширенні самостійності та автономності ЗВО [1].
Одним із практичних виявлень вказаних процесів є надання права кожному університету,
кожній випусковій кафедрі (юридично відповідальній за підготовку фахівців відповідної
спеціальності) по розробці освітньо-професійної програми (ОПП), як одного із основних стандартів
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освітньої діяльності. Такий підхід надає можливість кожній випусковій кафедрі (та університету в
цілому) на практиці вибудовувати моделі фахівця (бакалавра, магістра) та розглядати ці моделі в
динаміці, в перспективному розвитку з врахуванням соціально-економічних особливостей регіону.
Більше того, подібного роду моделювання та прогнозування дозволяє професорськовикладацькому складу чітко визначитися з переліком відповідних компетентностей, яких студент
повинен набути в аспекті викладання відповідної навчальної дисципліни.
Конструктивність даного підходу виявляється і стосовно студентства як здобувачів вищої
освіти, в особливості студентів випускних курсів. Це дозволяє студенту вийти на більш високий
рівень самоусвідомлення себе як здобувача вищої освіти з чітким розумінням своїх соціальних
функцій. Конкурентність середовища ринку праці зобов’язує випускників чітко орієнтуватися в
питаннях тих практичних компетентностей, які забезпечують їх власну конкурентноздатність як
фахівця в контексті успішного виконання професійних функцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказані підходи стосуються, в тому числі, і
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 24 «Сфера
обслуговування» спеціальності 242 «Туризм». Спеціальність «Туризм» універсальна за обсягом
знань, що обумовлено багатопрофільним характером самої туристичної діяльності [2].
В сучасних умовах туризм стає галуззю, яка поступово займає одну з ключових ролей в
національних економіках багатьох країн. Україна в цьому відношенні не виключення, а тому
туристична галузь в Україні теж активно розвивається. Відповідно, це зумовлює підвищення
інтересу з боку держави не лише до проблем розвитку туризму в цілому, а й до питань туристичної
освіти. Туристична освіта в Україні набуває особливої актуальності. Свідченням того є значне
збільшення кількості наукових публікацій присвячених підготовці кадрів у сфері туризму. Зміст
професійної туристичної освіти детально розкрито в наукових дослідженнях Виноградової О.В.[3],
Кнодель Л.В. [4], Лук’янової Л.Г. [5], Рабаданової Я.М. [6], Сакун Л.В. [7], Федорченко В.К. [8],
Чорної Л.В. [9], Шпаченко І.А. [10] та ін.
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є дослідження сучасного стану
туристичної освіти, в Україні, механізмів функціонування світоглядно-культурологічних чинників
формування сучасної моделі фахівця з туризму, що є безпосереднім відображенням адекватності
туристичної освіти до практичних потреб галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як уже зазначалося, сучасна модель фахівця з
туризму безпосередньо є відображенням та формується у відповідності із одним із основних
нормативних освітніх документів – освітньо-професійною програмою (ОПП), що є стандартом
вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Цей стандарт затверджений наказом Міністерства освіти і
науки України №1068 від 04.10.2018 р. [11].
Якщо проаналізувати більш детально зміст освітньо-професійної програми (ОПП), то в
розділі IV Перелік компетентностей випускника ми якраз і знаходимо чітко визначені
компетентності (інтегральні, загальні, спеціальні, фахові), яких повинен набути випускник
бакалаврського рівня підготовки зі спеціальності «Туризм» .
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності відносяться і забезпечуються випусковою
кафедрою, яка є юридично відповідальна за підготовку фахівців з туризму в цілому. Нас же цікавлять,
в першу чергу, загальні компетентності, які забезпечуються, в тому числі, циклом гуманітарних
дисциплін, серед яких навчальній дисципліні «Філософія» відводиться вагоме місце [11]. Така роль
філософії об’єктивно зумовлюється тією соціальною функцією, яку вона відіграє в контексті
підготовки фахівців з вищою освітою. Якщо однією тезою намагатися виразити сутність даної
соціальної функції, то вона виражається в забезпеченні гуманістичного світогляднометодологічного базису професійної підготовки.
В цілому, потрібно сказати про те, що протягом останніх років світоглядно-методологічна
проблематика туризму набула особливої активності. Серед вітчизняних філософів одним з перших,
хто здійснював теоретичне обґрунтовування феномену «Туризм» були В. Антоненко, В. Лях,
В. Пазенок, Т. Пархоменко, та інші. До розробки основних принципів і самої теорії туризму
долучилися фахівці філософських наук Г. Горак, С. Горський, І. Зязюн, І. Надольний, М. Попович.
Саме вони формували і розвивали світоглядно-методологічну основу туристознавства. Так,
відомий український філософ В. Пазенок намагався надати всій системі туризму «людського
виміру» і розглядав саму індустрію туризму в контексті гуманістичних світогляднокультурологічних цінностей. Він обґрунтував необхідність більш глибинного розуміння самого
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туризму не лише як просто процесу подорожей і відпочинку, а унікального духовного процесу
розвитку особистості через здатність духовного засвоєння багатства природи і культури. Автор
стверджував також про необхідність розгляду як складових теорії туризму таких компонентів як
«соціологія туризму», «історія туризму», і, навіть, «педагогіка і психологія туризму» [12].
Як бачимо, в розробці теорії туризму пріоритетними стають соціокультурні, гуманістичні
концепції, які зорієнтовані на людину та її здоров’я, забезпечення потреб в культурно-духовному,
інтелектуальному розвитку. В такому контексті туризм розглядають як «різновид рекреації,
активний відпочинок, під час якого відновлення працездатності поєднується з оздоровчими,
пізнавальними, спортивними та культурно-розважальними цілями розширеного відтворення живих
сил людини» [13]. У відповідності з таким розумінням туризму, інший український фахівець
Л. Лук’янова запропонувала, так звану, модель рекреаційної освіти в туризмі. Згідно даної моделі
передбачається відповідний освітній процес із формування знань, практичних навиків і вмінь, які
б створили сприятливі умови для задоволення основних життєвих (сон, харчування, гігієна, рух) та
духовно-інтелектуальних (дозвілля, спілкування, розваги, відпочинок) потреб людини. Центральне
місце такої моделі відводиться компоненті світогляду як культурологічному, соціальнофілософському мисленню [5].
В такому контексті необхідно вказати на вагому роль вивчення філософії в системі
туристичної освіти, оскільки саме філософія забезпечує світоглядно-культурологічний базис
подальшої туристичної діяльності. Світоглядна компонента духовності людини важлива при
виконанні будь-якої професійної діяльності, оскільки саме вона складає ту духовну основу, яка
забезпечує ефективність професійної діяльності людини та, в цілому, визначає весь її духовний
простір. Світогляд людини – це не лише система знань і не самі знання як такі, що генеруються
раціональною складовою мислення людини. Людина не лише раціональна істота. Не менш важливо
бачити в людині чуттєву істоту. Емоційно-чуттєва складова психіки людини відіграє не меншу роль
в її функціонуванні. Ми чомусь недооцінюємо чуттєву складову і все більше надаємо домінанти
раціональності людини. Але це зовсім не відповідає дійсності. Між компонентами «раціонального»
і «чуттєвого» в психіці людини існує відношення паритетності (а не пріоритетності), вони тісно
взаємопов’язані і взаємопереходять одна в іншу. Тому, взаємозв’язок між ними доцільно було б
зобразити у вигляді схеми: раціональні знання безперервно проходять через призму емоційночуттєвої складової психіки людини і на виході трансформуються в її людські переконання, які і є
складовими світогляду людини. Дійсно, світогляд є системою переконань людини та її оцінки,
власного бачення і розуміння світу, в якому живе людина, і самої людини та її відношення до
зовнішнього світу. Людина начебто водночас перебуває в двох світах – зовнішній світ (система
природи і суспільного буття) і внутрішній духовний світ (віртуальний світ людини, світ її
переконань). Тут потрібно вказати на ще одну надзвичайно важливу позицію, яка виконує функцію
інтегративного початку. Мова іде про систему інтересів і потреб людини, що визначає різноманітні
форми її суб’єктивної діяльності. Людина завжди мислить і діє суб’єктивно, тобто як їй велять
власні інтереси і потреби. При тому, скільки людей, стільки різноманітних виявлень суб’єктивності
. Кожна людина, власне, і є творцем і вибудовує за формами власної суб’єктивності неповторну
структуру власного світогляду (світобачення). Тому ми і стверджуємо, що скільки людей, стільки
індивідуальних і неповторних світоглядів (світорозумінь). Особливо на цей аспект потрібно
наголосити в системі туристичної освіти, оскільки сама специфіка такої соціальної діяльності як
туризм стосується не просто лише подорожей і розваг (це зовнішнє, поверхневе розуміння
туризму). Внутрішнє і глибинне розуміння змісту і сутності туризму потрібно шукати в напрямку
детермінації та інтеграції духовності людини, розвитку її світоглядно-гуманістичного наповнення.
Ось чому, якщо знову повернутися до системи туристичної освіти і проаналізувати
державний освітній стандарт ОПП (освітньо-професійну програму), то в розділі IV «Перелік
компетентностей випускника», в пункті загальні компетентності – позиція К.02 відзначається
«Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірності розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технології,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя». Саме викладання курсу «Філософія» в межах спеціальності 242
«Туризм» і засвоєння студентами відповідних тем навчальної програми з філософії дозволяє
забезпечити таку важливу із вказаних загальних компетентностей. Акцентуємо увагу на таку
важливу сторону позиції К.02 як не просто здатність зберігати і примножувати цінності і
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досягнення суспільства, але і розуміння історії і закономірності розвитку предметної області (тобто
туризму), усвідомлення її місця в загальній системі знань. Тобто, в даному випадку, наголос
робиться на досягнення всією галуззю туризм та туристичною освітою відповідного рівня
самоусвідомлення своїх соціальних функцій як виду соціальної діяльності. Такий вищий рівень
самосвідомості та цілепокладання всієї сфери туризму забезпечується шляхом звернення до
філософської, світоглядно-методологічної її проблематики. І ще один надзвичайно важливий
момент, який міститься в прикінцевих положеннях загальної компетентності К.02 – це апеляція до
рухової активності, активного відпочинку та здорового способу життя. Людина – це завжди активна
та дієва істота. Різноманітні форми соціальної діяльності складають внутрішню сутність самої
людини. Сфера туризму виявляє та забезпечує нові, специфічні форми та види людської діяльності,
направлені на детермінацію духовності людини. А тому, саме в площині діяльнісної людської
сутності і потрібно виокремлювати і виявляти специфіку туристичної діяльності загалом та
туристичної освіти, в особливості.
Ще на одну із загальних компетентностей туристичної освіти потрібно вказати, яка
забезпечується викладанням курсу «Філософія», а саме К.04 «Здатність до критичного мислення,
аналізу і синтезу», а також К.03 «Здатність діяти соціально відповідально та свідомо» [11]. Власне,
вказані вище компетентності, взаємопов’язані і доповнюють одна другу. У курсі філософії, у розділах
гносеологія і методологія розкриваються проблеми механізму пізнавальної діяльності людини,
досліджуються емпіричні та теоретичні методи наукового дослідження. Засвоюючи закони
діалектичної та формальної логіки майбутній фахівець з туризму набуває практичних навиків творчого
критичного мислення, чіткості та визначеності, обґрунтованості та аргументованості власної позиції. З
цим пов’язана здатність фахівця з туризму діяти соціально відповідально з урахуванням потреб
розвитку держави та громадянського суспільства. І, нарешті, ще одна із загальних компетентностей
забезпечується шляхом викладання курсу філософії, а саме К.01. Зміст даної компетентності
реалізується через засвоєння студентами розділу соціальної філософії, де аналізується цілий комплекс
питань суспільного буття, розуміння процесів суспільного розвитку та життя людини, виявлення його
глибинних смислоутворуючих проблем та відповідей на них.
Всі ці питання набувають особливої актуальності, оскільки направлені на забезпечення
цивілізаційних форм сталого розвитку в Україні, утвердження верховенства права і свобод громадянина
в Україні. Туристична галузь і вся система туристичної освіти, в кінцевому рахунку, якраз і вбачає в
цьому свої цільові установки та цінності, направленні на розвиток духовності людини [11].
Висновки. Таким чином, на основі всього вищенаведеного, можна зробити такий висновок, що
філософська підготовка є важливою складовою туристичної освіти в Україні. Філософія покликана
сприяти формуванню всебічно розвинутої особистості. Поряд із іншими дисциплінами гуманітарного
циклу, філософія визначає і забезпечує відповідний рівень професійної підготовки, безпосередньо
приймає участь у формуванні загальних компетентностей майбутнього фахівця бакалаврського рівня
підготовки зі спеціальності 242 «Туризм». Станом на сьогодні туристознавство в Україні знаходиться
на етапі становлення та розвитку. Вагомий внесок в здійснення цих процесів належить філософії, яка
свою гуманістичну світоглядно-методологічну функцію реалізує не лише в системі туристичної освіти,
але і, в цілому, у всій сфері туристичної діяльності.
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