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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ГОТЕЛЬНО-КУРОРТНОЇ СПРАВИ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Віндюк А.В.12

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Анотація. У статті на основі аналізу літератури та результатів 
анкетування студентів спеціальності «Готельне господарство» 
з’ясовано стан професійної підготовки майбутніх фахівців 
готельно-курортної справи до роботи в даній сфері. Проблема 
її ефективності зумовлена необхідністю подолання суперечно-
стей, які виникають між вимогами суспільства до професійної 
підготовки майбутніх фахівців готельної-курортної індустрії і 
їх кваліфікацією; змістом професійно-орієнтованих дисциплін і 
педагогічними технологіями реалізації цього змісту; орієнтацією 
на нові моделі навчально-виховного процесу.
Ключові слова: підготовка, готель, курорт, фахівець, організація, 
анкетування, студент.
Аннотация. Виндюк А.В. Готовность будущих специалистов 
гостинично-курортного дела к профессиональной деятель-
ности. В статье на основе анализа литературы и результатов ан-
кетирования студентов специальности «Гостиничное хозяйство» 
определялся уровень профессиональной подготовки будущих 
специалистов гостинично-курортного дела к работе. Проблема 
ее подготовки возникла через необходимость преодоления про-
тиворечий, которые возникают между требованиями общества 
к профессинальной подготовке специалистов и их квалифика-
цией; содержанием профессионально-ориентированных дисци-
плин и педагогическими технологиями реализации этого содер-
жания, ориентацией на новые модели учебно-воспитательного 
процесса.
Ключевые слова: подготовка, гостиница, курорт, специалист, 
организация, анкетирование, студент, профессионализм.
Annotation. Vindiuk A. Readiness of future specialists of hotel-
resort business to professional activity. In the article on the basis 
of analysis of literature and results of questionnaire of students of 
speciality the «Hotel economy» the level of professional preparation 
of future specialists of hotel-resort business was determined to work. 
The problem of prepearence appear because of arisen through neces-
sity of overcoming of confl icts which originate between demands of 
company to профессинальной to preparation of experts and their 
qualifi cation; the contents it is professional - oriented disciplines and 
pedagogical technologies of realization of this contents, orientation 
to new models of teaching and educational process.
Keywords: preparation, hotel, resort, specialist, organization, ques-
tionnaire, student, professionalism.
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Вступ. 
Туризм та рекреація є невід’ємною складо-

вою частиною світового ринку. Зважаючи на міс-
це та роль туризму в житті суспільства, держава 
створює умови для розвитку готельно-курортної 
справи. Подальший динамічний розвиток туризму 
та готельної індустрії зумовлює необхідність удо-
сконалення якості підготовки кадрів, забезпечення 
галузі туризму та готельного господарства фахів-
цями, які відповідали б міжнародним стандартом у 
сфері послуг [1].

В умовах розбудови української держави 
туризм та готельна індустрія стає дієвим засобом 
формування ринкового механізму господарюван-
ня, надходження значних коштів до державного 
бюджету, однією з форм раціонального викорис-
тання вільного часу, проведення змістовного до-
звілля.

Проблема ефективності професійної підго-
товки майбутніх фахівців гостинності зумовлена 
необхідністю подолання суперечностей, які вини-
кають між вимогами суспільства до професійної 
підготовки майбутніх фахівців готельної-курортної 
індустрії і їх кваліфікацією відповідно до освітньо-
кваліфікаційного рівня; змістом професійно-
орієнтованих дисциплін і педагогічними техноло-
гіями реалізації цього змісту; орієнтацією на нові 
моделі навчально-виховного процесу.

В останні роки з’явилося багато робіт, у яких 
безпосередньо чи у зв’язку із вивченням інших про-
блем досліджуються питання готовності майбутніх 
фахівців до професійної діяльності.

Різні аспекти підготовки майбутніх фахівців 
гостинності розглядали такі вчені, як С.І. Байлик 
[2], В.А. Квартальнов [3], В.Ф. Кіфяк [4], І.Ю. Ля-
піна, І.М. [5], В.К. Федорченко; Л.Г. Лук’янов, Т.Т. 
Дорошенко, І.М. Мініч [6] та ін.

Незважаючи на наявність значної кількості 
психолого-педагогічних досліджень, проблему про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців готельно-
курортної справи у вищих навчальних закладах не-
достатньо досліджено в теоретико-методологічному 
аспекті. Поза увагою дослідників залишилися кон-
цептуальні ідеї щодо особистісної орієнтованої 
професійної підготовки

Робота виконана у відповідності до плану 
науково-дослідної роботи Класичного приватного 
університету, м. Запоріжжя.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було з’ясування рів-

ня професійної підготовки майбутніх фахівців 
готельно-курортної справи до роботи в сфері гос-
тинності. 

Основні завдання дослідження:
Проаналізувати готовність студентів різних 1. 
курсів спеціальності «Готельне господарство» 
до роботи в сфері готельно-курортної справи.
Порівняти результати анкетування студентів 2. 
різних курсів спеціальності «Готельне 
господарство» до роботи в сфері готельно-
курортної справи.

Результати дослідження. 
З позиції сьогодення підготовка фахівця 

готельно-курортної справи потребує враховувати 
сучасні вимоги до гостинності. Як зазначає В.К. 
Федорченко, «ГОСТИННІСТЬ — найважливі-
ша споживча властивість продукту туристсько-
го: вміння дати відчути клієнтові, що йому раді, з 
гідністю продемонструвати свою повагу, зробити 
люб’яз ність. Формула гостинності: гідність + по-
вага + люб’язність. Гостинність забезпечується: 
якіснішим інформуванням як місцевих, так і регі-
ональних ринків; створен ням у потенційних спо-
живачів туристського продукту позитивного образу 
туристської місцевості і підприємств (реклама, те-
лепередачі типу «туристський журнал», спеціальні 
журнали, газети, пабліситі, доброчинна діяльність); 
прагненням обслуговуючого персоналу робити ту-
ристам знаки уваги (політика обслуговування за 
принципом «все для клієнта», «клієнт завжди пра-
вий» і «всі його бажання мають бути по можливості 
задоволені»); уважним ставленням співробітників 
до прохань клієнта (виконання побажань особисто-
го характеру за принципом «що ще ми можемо для 
Вас зробити?»); полегшенням орієнтації туристів в 
одержанні послуг, інформації про об’єкти шляхом 
встановлення в місцях, що найчастіше відвідують-
ся туристами, інформаційних і рекламних стендів; 
забезпеченням наявності спортивних споруд і май-
данчиків, різноманітного дозвілля, ясності інформа-
ції на дорогах за допомогою знаків; доброзичливим 
ставленням до туриста. Державні стандарти однією 
з вимог обслуговування висувають етичність об-
слуговуючого персоналу. Споживачеві мають бути 
гарантовані ввічливість, доброзичливість, комуні-
кабельність персоналу.

Гостинне середовище охоплює: матеріально-
технічну базу гостинності; культурно-історичний 
комплекс; обслуговуючий персонал; інфраструк-
туру гостинності; менеджмент гостинності» [7, 
с. 94-95]. Отже, підготовка фахівця з готельно-
курортної справи повинна здійснюватися з ураху-
ванням сучасних вимог до гостинності.

Для задоволення цих вимог необхідна сумлін-
на робота з підготовки фахівців готельно-курортної 
справи. З метою з’ясування деяких аспектів під-
готовки майбутніх фахівців готельно-курортної 
справи було проведено анкетування 43 студентів 
першого та четвертого курсів спеціальності «Го-
тельне господарство» Інституту здоров’я, спорту 
та туризму Класичного приватного університету, м. 
Запоріжжя.

На перше запитання анкети «Чи вважаєте 
Ви за необхідне здійснювати у вищих навчальних 
закладах України підготовку майбутніх фахівців 
з готельно-курортної справи?». Студенти першо-
го та четвертого курсів, вважають за необхідне здій-
снювати у вищих навчальних закладах підготовку 
майбутніх фахівців з готельно-курортної справи, як 
фахівців, котрі повинні бути готові і здатні до робо-
ти в даній сфері - 100%. 
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На друге запитання анкети “Наскільки Ви 
особисто підготовлені для організації й здійснен-
ня роботи в сфері готельного господарства?». 
Розподіл відповідей за курсами представлено в та-
блиці 1.

Аналіз відповідей, показує, що повністю під-
готовленими для організації й здійснення роботи в 
сфері готельного господарства себе вважають 9,1% 
студентів 4 курсу, частково підготовленими – 76,2% 
студентів 1 курсу та 72,7% студентів 4 курсу, отже 
показники майже однакові Результати відповідей 
студентів стосовно особистої підготовки в якості, 
фахівців готельної справи представлено на рис. 1. 

Можна зробити припущення, що першо-
курсники переоцінюють свої можливості, а стар-
ший курс більш критично відносяться до наявності 
в них професійних навичок, очевидно, що прохо-
дження різноманітних практик, згідно навчального 
плану внесло свої корективи.

Розподіл відповідей на трете запитання анке-
ти  «Наскільки Ви особисто підготовлені для ор-
ганізації й здійснення роботи в сфері курортної 

діяльності?» за курсами представлено в таблиці 2 
та рис.2.

Аналіз відповідей, показує, що повністю під-
готовленими для організації й здійснення роботи в 
сфері курортної справи вважають 44,7% студентів 
1 курсу та 9,1% студентів 4 курсу, частково підго-
товленими – 57,1% студентів 1 курсу та 81,8% сту-
дентів 4 курсу, не підготовлені – 19,1% студентів 1 
курсу та 9,1% студентів 4 курсу. Важко було відпо-
відати - 19,1% студентів 1 курсу, студентів 4 курсу в 
цій категорії не було.

Зробивши, порівняння результатів відпо-
відей на друге та трете запитання, можна зробити 
припущення, що к професійній діяльності в курорт-
ній галузі студенти незначно менше підготовленні 
порівняно з готельною справою. Це потребує удо-
сконалення навчально-методичної роботи зі сту-
дентами, необхідно внести зміни навчальний план, 
освітньо-практичну підготовку бакалаврів спеці-
альності «Готельне господарство». 

Аналіз результатів відповідей на запитання 
анкети “Наскільки Ви володієте знаннями про 

Таблиця 1.
Результати відповідей стосовно підготовки фахівців готельної справи (%)

Курс
Відповіді

повністю 
підготовлений

частково 
підготовлений

ні, не підготовлений важко відповісти

1-ий курс 0 76,2 9,5 14,3
4-ий курс 9,1 72,7 18,2 0

Таблиця 2
Результати відповідей стосовно підготовки фахівців курортної справи (%)

Курс Відповіді
повністю 

підготовлені
частково 

підготовлені
не підготовлені важко було 

відповідати
1-ий курс 4,7 57,1 19,1 19,1
4-ий курс 9,1 81,8 9,1 0

Рис. 1. Результати відповідей студентів стосовно особистої підготовки в якості, фахівців готельної спра-
ви (%)
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мету та завдання готельно-курортної справи?» 
Розподіл відповідей за курсами представлено в 
таблиці 3.

Аналіз результатів відповідей на запитання 
анкети «Наскільки Ви володієте знаннями про мету 
та завдання готельно-курортної справи?» свідчить 
про те, що повністю володіють необхідними зна-
ннями про мету та завдання тільки 4,7% студентів 
1 курсу та 36,4% студентів 4 курсу, частково, воло-

діють 90,6% студентів 1 курсу та 63,6% студентів 
4 курсу (рис.3). Це вказує на те, що майже всі сту-
денти мають уявлення о необхідності рішення за-
вдань професійної підготовки майбутніх фахівців 
готельно-курортної справи в навчальних закладах 
готельного профілю. 

Висновки:
1. За результатами анкетування більш 70% 

студентів вважають собі частково підготовленими 

Рис. 2. Результати відповідей студентів стосовно особистої підготовки в якості, фахівців курортної 
справи (%)
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Таблиця 3.
Результати відповідей стосовно володіння знаннями про мету та завдання готельно-курортної справи (%)

Курс Відповіді
повністю володію Частково, володію ні, не володію важко відповісти

1-ий курс 4,7 90,6 4,7 0
4-ий курс 36,4 63,6 0 0
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до професійною діяльності в готельно-курортній 
справі.

2. Проблема підготовки майбутніх фахівців 
готельно-курортної справи до професійної діяль-
ності потребує подальшого удосконалення системи 
навчання, доопрацювання навчальних планів під-
готовки бакалаврів спеціальності «Готельне госпо-
дарство», розробці нових навчально-методичних 
матеріалів, відповідно до сучасних вимог.

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямку вивчення інших проблем підго-
товки майбутніх фахівців готельно-курортної спра-
ви до професійної діяльності

Література:
Лукъянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы: 1. 
Учеб. пособие / Под общ. ред. В.К. Федорченко. – К.: Вища 
шк., 2004. – 346 с.
Байлик С.И. Гостиничное хазяйство: учебник / С.И. Байлик. 2. 
– 2-е узд., пере раб. и доп. – К.: Дакор, 2009. – 368 с.
Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и стати-3. 
стика, 2002. – 320 с.
Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – 4. 
Чернівці: Книги – XXI, 2003. – 300 с.
Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного об-5. 
служивания: Учеб. для нач. проф. образования / Под-ред. 
канд. пед. наук А. Ю.Лапина. — М.: ПрофОбрИздат, 2001. 
- 208 с. 
Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За 6. 
ред.. проф.. В.К. Федорченка; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошен-
ко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк.., 2001. – 237 с.
Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І.. Енциклопедич-7. 
ний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. 
– К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. –  C. 94-95.

Надійшла до редакції 09.04.2009 р.
dgizfvs-nayka@mail.ru


