
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 
 

 

 

ЛІТВІНОВА-ГОЛОВАНЬ ОЛЬГА ПАВЛІВНА 

 

 

УДК 378.147:796.5:796.1/.3 

 

 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ІЗ ТУРИЗМУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ  

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ АНІМАЦІЇ 

 

 

 

 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата педагогічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2020 



 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства 

освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент 

БЕЗКОРОВАЙНА Лариса Вікторівна, 

Запорізький національний університет, 

професор кафедри туризму  

та готельно-ресторанної справи. 

 

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор 

ВІНДЮК Андрій Валерійович, 

Національний університет  

«Запорізька політехніка», 

професор кафедри туристичного,  

готельного та ресторанного бізнесу; 

 

 кандидат педагогічних наук, доцент 

БОГАТИРЬОВА Галина Андріївна, 

Донецький національний університет  

економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, 

доцент кафедри туризму та країнознавства. 

 

 

Захист відбудеться «27» листопада 2020 р. о 1300 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 у Запорізькому національному університеті 

Міністерства освіти і науки України за адресою: 69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького національного 

університету Міністерства освіти і науки України: 69600, м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського, 66. 

 

Автореферат розісланий «26» жовтня 2020 р. 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради 
 

 

Н. В. Маковецька 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відповідно до світових тенденцій 

пріоритетними напрямами державної політики (Закон України «Про туризм»), є 

забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, 

спрямованої на задоволення туристичних потреб, зокрема, спортивно-

розважального характеру. Це актуалізує роль випускника, здатного використовувати 

різні види й форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя клієнтів туристичних послуг (Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 242 «Туризм»). Саме тому формування в майбутнього фахівця з 

туризму системи знань, умінь, навичок із задоволення туристів різних категорій у 

рекреаційних, релаксійних, рухових, культурних потребах засобами спортивно-

розважальної анімації із застосуванням анімаційних програм; розвиток його творчої 

ініціативи, рефлексії, готовності до ефективної професійної роботи у сфері туризму, 

є важливим завданням вищої освіти. Актуальність його вирішення відображено в 

державних нормативних документах: Законах України «Про вищу освіту» (2014), 

«Про освіту» (2017), «Про курорти» (2000); Національній стратегії розвитку освіти 

України на період до 2021 р. (2013); Державній цільовій програмі розвитку туризму 

та курортів на період до 2022 р. (2013); Концепції популяризації України у світі та 

просування інтересів України у світовому інформаційному просторі (2016); 

Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 

2025 р. «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (2016). 

Зазначене вимагає орієнтування освітнього процесу на створення оптимальних 

умов для становлення майбутнього фахівця, здатного до творчого вирішення 

професійних завдань. 

Необхідність дослідження окреслених питань, їх актуальність зумовлені 

наявними суперечностями між: 

– визнанням світовою спільнотою нової ролі туризму як високорентабельної 

галузі економіки та неготовністю вітчизняної системи освіти задовольнити 

туристичний попит у фахівцях нового типу; 

– необхідністю забезпечення фахової туристичної підготовки практико-

орієнтовним та інтерактивним змістом відповідно до міжнародного досвіду й 

переважанням традиційних форм і методів навчання в закладах вищої освіти; 

– складністю формування в майбутніх фахівців із туризму готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації та недостатнім 

навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу. 

Проблеми формування в майбутнього фахівця з туризму готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації висвітлено при 

вирішенні такого кола наукових питань, як: підготовка фахівців у закладах вищої 

освіти (О. Гура, Р. Карпюк, Т. Поясок, С. Сисоєва, Л. Сущенко, І. Ткачівська та ін.); 

професійна підготовка фахівців сфери туризму (Л. Безкоровайна, М. Галицька, 

О. Зорин, В. Квартальнов, Л. Лебедик, С. Масліч, Л. Польова, В. Федорченко та ін.); 

організація спортивного, оздоровчого туризму (А. Конох, К. Короленко, 

Н. Маковецька та ін.); розвиток туристичної сфери (Г. Богатирьова, А. Мазаракі, 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/94271/source:default
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D1%87%20%D0%A1$
http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/auteurs/view/209941/source:default
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С. Мельниченко, М. Микитюк, Л. Титаренко та ін.); організація анімаційної 

діяльності в різних сферах (А. Альошина, О. Бичук, О. Єрмакова, Р. Іваніцький, 

А. Сидорук та ін.); організація заходів анімації в туристичній сфері (Р. Белянський, 

А. Віндюк, А. Захаріна, Є. Захаріна, С. Килимистий та ін.) тощо. 

Проте, незважаючи на значну увагу науковців до питань підготовки фахівців 

із туризму, проблема формування їх готовності до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації є не вирішеною, що зумовило вибір теми 

дисертації: «Формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету «Теоретичні та 

методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту і туризму» 

(державний реєстраційний номер 0115U004337). Тема дисертації затверджена вченою 

радою Запорізького національного університету (протокол № 9 від 21.03.2019). 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні й науковому 

обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов формування готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації й експериментальній перевірці їх ефективності. 

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

– проаналізувати стан дослідження проблеми формування готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації й проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в педагогічній теорії та практичній діяльності закладів вищої 

освіти в Україні й за кордоном; 

– визначити сутність, структуру, критерії, показники та рівні сформованості 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації й проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації; 

– розробити та науково обґрунтувати комплекс організаційно-педагогічних 

умов і структурну модель формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; 

– експериментально перевірити ефективність розробленого комплексу 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців із туризму в 

закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації підвищиться завдяки впровадженню в 

освітній процес комплексу організаційно-педагогічних умов: 1) забезпечення 

анімаційної спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму; 2) побудова професійно  спрямованого освітнього простору, максимально 
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наближеного до майбутньої анімаційної діяльності; 3) створення інформаційно-

креативного анімаційного середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, 

майстер-класи, відеокурси. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс методів, а саме: 

– теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення – для обґрунтування 

сутності фахової діяльності майбутнього фахівця з туризму, специфіки його 

професійної підготовки та компонентної структури готовності до організації й 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації; систематизація та 

моделювання – для обґрунтування структурної моделі, організаційно-педагогічних 

умов і діагностичного інструментарію формування готовності; 

– емпіричні: анкетування, тестування, педагогічний експеримент – для 

перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов формування готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; 

– математичної статистики: методи первинної обробки даних, t-критерій 

Стьюдента, критерій Фішера (φ) – для оцінювання значущості результатів 

дослідження; графічне відображення даних, ранжування, методи аналізу емпіричних 

даних за допомогою сучасних інформаційних технологій – для опрацювання та 

оцінювання отриманих експериментальних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше: досліджено підготовку майбутніх фахівців із туризму до організації й 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації як специфічну педагогічну 

проблему; визначено та науково обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних 

умов формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації й 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації: 1) забезпечення анімаційної 

спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму; 

2) побудова професійно спрямованого освітнього простору, максимально 

наближеного до майбутньої анімаційної діяльності; 3) створення інформаційно-

креативного анімаційного середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, 

майстер-класи, відеокурси; компонентну структуру, критерії, показники та рівні 

готовності майбутнього фахівця з туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації, комплекс методів її діагностики; розроблено 

структурну модель формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; алгоритм 

комп’ютерної програми, до якої включено методи оцінвання сформованості 

готовності; 

– уточнено й конкретизовано сутність і місце в понятійно-термінологічному 

апараті сучасної науки таких понять, як: «анімація», «спортивно-розважальна 

анімація фахівця з туризму», «готовність майбутнього фахівця з туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації»; 

– вдосконалено зміст освітнього процесу майбутніх фахівців із туризму 

(навчальні плани, програми дисциплін і практик), комплекс сучасних форм (практичні, 

індивідуальні заняття) і методів (інтерактивні тренінги, майстер-класи, відеокурси, 

відеотренування) навчання завдяки оновленому професійно спрямованому освітньому 
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простору, максимально наближеному до майбутньої фахової роботи; 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення щодо 

особливостей спортивно-розважальної анімації як професійної діяльності фахівця з 

туризму; зміст і структура готовності майбутнього фахівця з туризму до організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; основи організації 

освітнього процесу майбутніх фахівців із туризму. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці й 

упровадженні в професійну підготовку майбутніх фахівців із туризму навчально-

методичних матеріалів: спецкурсу «Спортивно-розважальна анімація в туризмі» 

(робоча програма, тексти лекцій, питання до модульного контролю, завдання для 

практичних занять, індивідуальної й самостійної роботи); спецкурсу «Секція 

спортивного вдосконалення (спортивно-розважальна анімація)», розміщеного на 

платформі СЕЗН Moodle (відеокурси, відеотренінги, відеотренування за програмами 

«Засоби спортивно-розважальної анімації», «Здоровий спосіб життя як основа 

спортивно-розважальної анімації»); змістових модулів «Методика складання 

спеціальних комплексів вправ з урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності», «Методика організації та проведення спортивно-розважальних змагань» до 

дисципліни «Професійно-прикладна фізична підготовка»; комп’ютерної програми 

«Система визначення готовності до анімаційної діяльності (Anima Test)» (у 

співавторстві); науково-практичних посібників: «Організація анімаційної діяльності», 

«Щоденник з фітнесу» та «Щоденник аніматора» (у співавторстві); авторських 

методик із відеотренуваннями, відеотренінгами зі спортивно-розважальної анімації, 

якими збагачено контенти сторінок груп на платформі Faсebook (Studtourznu; кафедра 

туризму та готельно-ресторанної справи) та відеохостинговому сайті YouTube. 

Результати дослідження впроваджено в процес фахової підготовки майбутнього 

фахівця з туризму Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) (довідка 

№ 106 від 20.02.2020), Сумського державного педагогічного університету 

ім. А. С. Макаренко (довідка № 119 від 01.07.2020), Запорізького національного 

університету (довідка № 90/01.01-13 від 02.07.2020), Херсонського державного 

університету (довідка №01.30/1246 від 03.09.2020), ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» (довідка № 76/102-294 від 22.09.2020), Мелітопольського 

державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького (довідка  

№ 01-28/1509 від 23.09.2020); а також у діяльність спортивно-розважальних закладів: 

Студентського спортивно-оздоровчого табору «Славутич» ЗНУ (довідка від 

21.06.2019), Розважального центру «Вулкан» (м. Запоріжжя) (довідка від 28.06.2019). 

Особистий внесок здобувача. В працях, опублікованих у співавторстві, 

здобувачці належать: загальна ідея, основні положення [1; 6; 7]; ідея загальної 

концепції та зміст розділів 1, 3 [11]; зміст розділу 3 [12]; розроблення методики 

визначення готовності [21]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових і науково-практичних 

конференціях, форумах, семінарах різного рівня: 

– міжнародних: «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в 

умовах глобалізації» (м. Запоріжжя, 2017 р.); «Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку сучасної педагогіки та психології» (м. Львів, 2017 р.); «Педагогіка в 
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системі гуманітарного знання» (м. Одеса, 2017 р.); «International scientific-practical 

conference forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation 

mechanisms» (м. Тбілісі, 2017 р.); «Перспективні напрямки розвитку сучасних 

педагогічних і психологічних наук» (м. Харків, 2018 р.); 
– всеукраїнських: «Молода наука-2015» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Роль освіти у 

формуванні життєвих цінностей молоді» (м. Мелітополь, 2015 р.); 

– звітних наукових конференціях викладачів, аспірантів ЗНУ (м. Запоріжжя, 

2016–2019). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 21 публікації, з них: 

9 – статті в наукових фахових виданнях України (зокрема 4 – у таких, що 

реферуються міжнародними наукометричними базами); 1 – стаття в зарубіжному 

виданні; 7 – матеріали конференцій; 3 – науково-практичні видання; 1 – авторське 

свідоцтво на твір. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, десяти додатків, списку використаних джерел (265 найменування, з яких 

8 – іноземною мовою). Дисертація містить 32 таблиці та 32 рисунки. Загальний 

обсяг роботи – 306 сторінок, із них основний текст – 206 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; вказано особистий внесок здобувача; наведено 

відомості про апробацію та впровадження результатів, структуру дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення спортивно-розважальних анімаційних 

заходів» – проаналізовано наукові підходи щодо особливостей спортивно-

розважальної анімації фахівців із туризму; подано структуру їх готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; з’ясовано 

зарубіжний і український освітній досвід її формування. 

На основі теоретичного аналізу підтверджено, що сталий розвиток туризму 

вимагає збільшення кількості туристичних пропозицій, значне місце серед яких 

посідає спортивно-розважальна анімація як засіб реалізації світових і національних 

стратегій (Концепція популяризації України у світі та просування інтересів України 

у світовому інформаційному просторі; Національна стратегія з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 р. «Рухова активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація»), спрямованих на створення умов для поліпшення стану 

здоров’я населення, упровадження здорового способу життя, продовження його 

тривалості й довголіття. Відповідно, це актуалізує потребу у фахівцях із туризму, 

готових до проведення спортивно-розважальних анімаційних заходів, вимоги до 

підготовки яких закладено в Стандарті вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм». 

Констатовано, що науковці тлумачать анімацію як вид діяльності, що: включає 

рекреацію, релаксацію, адаптацію, комунікацію, корекцію, реконструкцію, 

регенерацію (Р. Белянский); передбачає розробку й здійснення спеціальних програм 
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проведення вільного часу, надання послуги, завданнями якої є створення сприятливих 

умов для користувачів, залучення їх до різноманітних дозвільних заходів, 

відновлення, відпочинку, лікування, підвищення якості обслуговування, реклами 

підприємства (О. Єрмакова); реалізує, поміж інших, рекреаційну функцію, має 

здебільшого культурологічний вектор, розглядається в контексті рекреаційного й 

туристичного базису (С. Килимистий); стимулює повноцінне рекреаційне соціально-

культурне дозвілля людини шляхом впливу на її життєві сили, особливостями якої є: 

здійснення у вільний час; вільний вибір, активність та ініціатива як однієї особи, так і 

різних соціальних груп; зумовленість національно-етнічними, регіональними 

особливостями, традиціями; розмаїття видів на основі інтересів дітей, молоді, 

дорослих; гуманістичний, культурологічний, оздоровчий, виховний характер 

(Л. Курило). Зазначене надало підстави для визначення сутності спортивно-

розважальної анімації фахівця з туризму як діяльності, що полягає в організації 

активних, творчих, розважальних і спортивних заходів, фізичних вправ та змагань із 

різних видів спорту із залученням різного контингенту туристів для досягнення 

відновлювально-оздоровчого ефекту. З’ясовано, що вплив заходів спортивно-

розважальної анімації позначається на таких функціях, як: рекреаційна, оздоровча, 

адаптаційна, розважальна, комунікаційно-організуюча. Встановлено, що особливість 

організації спортивно-розважальної анімації полягає в доборі анімаційних програм 

відповідно до контингенту туристів, специфіки підприємства (івент-агенція, готель, 

санаторій, дитячий центр тощо) та його матеріально-технічного забезпечення, за 

такими напрямами, як: спортивний (пляжний волейбол, футбол, теніс, дартс, 

настільний теніс, атлетична гімнастика, фітнес, стретчинг, водна куля, аквааеробіка 

тощо); розважальний (конкурси, командні ігри, танці, ранкова зарядка тощо). 

Враховуючи вищезазначене та базуючись на концептуальних основах 

наукового бачення сутності й структури готовності фахівця до професійної 

діяльності (О. Гура, А. Деркач, Н. Кузьміна, А. Маркова та ін.), зокрема, до роботи в 

туристичній сфері (Л. Безкоровайна, А. Віндюк, А. Конох, Н. Маковецька, 

В. Федорченко та ін.), під готовністю майбутнього фахівця із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації запропоновано 

розуміти складну інтегративну якість, що є показником здатності до професійної 

діяльності в туристичній сфері, поєднує в собі мотиваційну, когнітивну, діяльнісну, 

рефлексивну складові, зумовлює ефективність надання послуг зі спортивно-

розважальної анімації для різних груп туристів.  

Структура готовності охоплює такі компоненти, як: мотиваційний, що 

відображає прагнення до оволодіння системою знань, умінь, навичок з організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації в різних умовах українських і 

зарубіжних підприємств туризму з урахуванням особливостей контингенту туристів; 

когнітивний – наявність системи знань щодо технології організації й проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації з різним контингентом та в різних умовах 

туристичної сфери; специфіки роботи з іноземними партнерами, клієнтами; основ 

загальної та фізичної підготовки, здорового способу життя; діяльнісний – комплекс 

умінь, навичок, якостей, здатностей до проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації з використанням різних форм, методів, засобів, ураховуючи потреби різних 
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груп туристів; рефлексивний – наявність інтегративних властивостей професійного, 

креативного, рефлексивного мислення; прагнення до самовдосконалення, 

популяризації здорового способу життя й розвитку туризму; усвідомлення 

важливості своєї професії, виконання професійних завдань. 

Результати здійсненого аналізу зарубіжної фахової туристичної освіти 

підтверджують, що підготовка фахівців з анімації в туризмі здійснюється 

цілеспрямовано, системно, має практико-орієнтований та інтегративний характер, 

що надає можливість студентам для навчання й працевлаштування в різних країнах. 

Водночас констатовано, що в Україні така підготовка не є цілеспрямованою й 

здійснюється в межах освітньої програми бакалавра з туризму на базі різних 

факультетів: економіки і менеджменту, соціально-гуманітарного, природничо-

географічного, ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, фізичного 

виховання, здоров’я й туризму тощо, що зумовлює розбіжності в змісті, доборі форм 

і методів навчання, заважає їх узгодженості та інтеграції. 

У результаті емпіричного дослідження 390 студентів напряму підготовки 

242 «Туризм» 50 викладачів, які здійснюють цю підготовку в закладах вищої освіти, 

17 фахівців розважальних, туристичних установ України встановлено низький 

рівень готовності студентів до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації (68,8% – не готові, 32% – частково готові), що потребує 

подальшого вдосконалення їх фахової підготовки в закладах вищої освіти. 

У другому розділі – «Організаційно-педагогічні засади формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації» – подано структурну модель, комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують формування готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

Розроблена за вимогами компетентнісного підходу до змісту та організації 

професійної підготовки (Закон України «Про освіту») структурна модель (рис. 1) 

враховує особливості та специфіку майбутньої професійної діяльності фахівців із 

туризму до проведення заходів спортивно-розважальної анімації та містить три 

блоки: теоретико-методологічний, організаційно-змістовий, критеріально-

результативний.  

Так, теоретико-методологічний – систематизує та інтегрує складові моделі, 

містить мету й завдання, зумовлені соціальними вимогами (з розвитку туризму, 

оновлення та інтеграції освіти, формування умов до здорового способу життя й 

рухової активності), методологію та принципи навчання. Організаційно-змістовий – 

включає зміст, форми, методи й засоби навчання; визначений та впроваджений 

комплекс організаційно-педагогічних умов. Критеріально-результативний – 

містить критеріальну систему оцінювання рівня готовності, комплексну методику 

визначення сформованості її компонентів, що закладено в основу комп’ютерної 

програми «Система визначення готовності до анімаційної діяльності (Anima Test)» 

як діагностичного інструментарію.  
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Рис. 1. Структурна модель формування готовності майбутніх фахівців із туризму  

до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації

8
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Якість функціонування моделі й досягнення її результату – сформованість 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації забезпечують організаційно-педагогічні умови. 

Згідно з першою умовою зміст професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» 

спеціальності 242 «Туризм» забезпечується анімаційною спрямованістю й 

передбачає найповніше й найґрунтовніше засвоєння студентами системи знань із: 

організації й проведення заходів спортивно-розважальної анімації; специфіки 

роботи з іноземними партнерами, клієнтами; основ загальної, фізичної підготовки, 

здорового способу життя. Цей процес виконується завдяки:  

– розробленню спецкурсу «Спортивно-розважальна анімація в туризмі», що 

уможливлює оволодіння знаннями з основних функцій, які виконує аніматор у ході 

надання спортивно-розважальних послуг, умінь проводити спортивно-розважальні 

заходи з різним контингентом туристів (за віком, статтю, національністю тощо), 

використовуючи різні форми, засоби анімації залежно від туристичної сфери (івент-

агенція, готель, санаторій, дитячий центр тощо), їх матеріально-технічної бази 

(спортивні майдани, басейни, корти); науково-практичних посібника «Організація 

анімаційної діяльності», зміст якого забезпечує засвоєння знань з особливостей 

потреб клієнтів в отриманні спортивно-розважальної послуг, складання анімаційних 

програм згідно з контингентом, специфікою матеріально-технічної бази; 

«Щоденника з фітнесу», орієнтованого на набуття вмінь із планування й складання 

комплексів вправ, програм спортивних тренувань; «Щоденника аніматора», 

спрямованого на набуття навичок зі складання анімаційних програм для різних 

категорій туристів, планування, аналізу й оцінювання роботи аніматора в реальних 

професійних умовах; методичного супроводу – методики з відеотренуваннями, 

відеотренінгами зі спортивно-розважальної анімації; 

– оновленню змістових модулів курсу «Професійно-прикладна фізична 

підготовка»: «Методика складання спеціальних комплексів вправ із урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності», що містить завдання для 

оволодіння вміннями зі складання та проведення комплексів спортивних і 

танцювальних вправ для оздоровчих анімаційних заходів; «Методика організації та 

проведення спортивно-розважальних змагань», скерованого на оволодіння вміннями 

з укладання програм і проведення спортивно-розважальних змагань із різних видів 

спорту (волейбол, футбол, настільний теніс, фітнес, атлетична гімнастика тощо), 

спортивних естафет для різних вікових груп. Зазначене забезпечує ефективність 

формування когнітивного, діяльнісного, рефлексивного компонентів. 

Виконання другої умови зорієнтовано на побудову професійно спрямованого 

освітнього простору, максимально наближеного до майбутньої анімаційної 

діяльності, і передбачає занурення студентів у реальну професійну сферу, набуття 

ними вмінь і навичок з: організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в різних умовах українських і зарубіжних підприємств туристичної сфери з 

використанням різних форм та засобів, з урахуванням особливостей контингенту 

туристів; розроблення супровідної документації; моніторингу привабливості 
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спортивно-розважальних заходів серед туристів; роботи в команді. Цей процес 

формується поетапно в різних формах навчання: 

– в межах практичних занять – за участю фахівців сфери туризму й розваг, 

завдяки впровадженню інтерактивних методів (круглий стіл «Спортивно-

розважальна анімація – основа активного відпочинку туристів», семінар-презентація 

«Особистісна професійна перспектива в сфері спортивно-розважальної анімації») 

студенти набувають навичок із роботи аніматора, усвідомлюючи її значущість та 

перспективи роботи за фахом; 

– у межах практики – завдяки впровадженню додаткових завдань студенти 

набувають таких умінь і навичок, як: під час ознайомчої – моніторинг наявних 

програм спортивно-розважальної анімації та їх затребуваності на підприємстві; 

навчальної туристської – аналіз матеріальної бази для проведення спортивно-

розважальної анімації; організація дитячої анімації – як помічник аніматора; 

самостійне проведення окремих частин спортивно-розважальної програми 

(естафети, розважальні змагання, рухливі ігри тощо) з опрацюванням творчого 

розділу «Щоденника аніматора»; технолого-організаційної – розроблення 

анімаційних програм; самостійне проведення групових комплексів ранкової 

гімнастики, фітнесу (базової й степ-аеробіки, комплексів загальнорозвивальних 

вправ) з опрацюванням практичного розділу «Щоденника з фітнесу»; комплексної за 

фахом – складання планів із занять з фітнесу, заходів спортивно-розважальної 

анімації; розроблення сценарію та проведення дитячих спортивно-розважальних 

свят з урахуванням вікових особливостей, спортивних змагань з ігрових видів 

спорту для дорослих, комплексів ранкової гімнастики з опрацюванням практичного 

розділу «Щоденника аніматора»; 

– в межах позааудиторної роботи – завдяки участі в проведенні різних 

заходів спортивного й розважального характеру студенти набувають таких навичок, 

як: у воркшопі «Спортики» – робота в команді, популяризація здорового способу 

життя, розвитку туризму; у спартакіаді ЗНУ (2016–2019 рр.), «Музично-спортивній 

перерві» до Дня фізичної культури і спорту в ЗНУ (2017–2019 рр.), туристичному 

зльоті до Всесвітнього дня туризму (2017–2018 рр.), фізкультурно-розважальному 

турнірі «Абітурієнт-2018» – організація та проведення масових, тематичних, 

туристичних, спортивних, розважальних заходів з різним контингентом. 

Зазначене забезпечує ефективність формування мотиваційного, діяльнісного, 

рефлексивного компонентів. 

Реалізація третьої умови передбачає створення інформаційно-креативного 

анімаційного середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, майстер-

класи, відеокурси, що активізує процес навчання, формує креативне ставлення до 

професії, прагнення до самовдосконалення, гарного фізичного стану, спортивної 

підготовленості, здорового способу життя. Цей процес забезпечується розробленням 

і впровадженням на різних платформах інформаційного простору: спецкурсу 

«Секція спортивного вдосконалення (спортивно-розважальна анімація, аеробіка, 

атлетична гімнастика)», який містить відеокурс із відеотренуваннями: «Засоби 

спортивно-розважальної анімації (комплекси вправ різної спрямованості)», що 

забезпечує набуття студентами вмінь і навичок з виконання вправ на різні м’язові 
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групи; «Здоровий спосіб життя як основа спортивно-розважальної анімації», що 

забезпечує набуття знань із: основ загальної фізичної підготовки, оздоровчого 

харчування, режиму дня й тренувань; стимулює до популяризації здорового способу 

життя (система електронного забезпечення навчання ЗНУ Moodle); відеоуроки, 

відеотренінги, відеотренування, майстер-класи зі спортивних і розважальних вправ, 

що активізує пізнавальну та навчальну роботу, стимулює до професійних дій (групи 

Studtourznu й кафедра туризму та готельно-ресторанної справи на Faсebook); 

відеотренування, комплекси вправ із фітнесу, танців, відеоконсультації фахівців 

анімаційного сервісу, спрямовані на набуття знань, умінь, навичок проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації в професійній сфері (YouTube). Зазначене 

забезпечує посилення зв’язків «студент↔викладач», «студент↔роботодавець», 

«студент↔студент», формує мотиваційний, рефлексивний компоненти. 

Розроблена модель та організаційно-педагогічні умови забезпечують 

ефективність формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації й 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, що вимагає 

експериментального підтвердження. 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації» – 

розкрито специфіку організації педагогічного експерименту; подано його хід і 

результати. 

Дослідно-експериментальну роботу реалізовано відповідно до основ її 

проведення (С. Гончаренко, І. Підласий, С. Сисоєва, В. Ягупов та ін.) впродовж 

2016–2019 рр. у три етапи (констатувальний, формувальний, контрольний) за 

лонгітюдним принципом, що передбачав тривалий послідовний вплив 

експериментальних заходів. Перед реалізацією цих заходів було проведено пілотне 

дослідження, в якому взяли участь 390 студентів спеціальності 242 «Туризм» шести 

закладів вищої освіти України. За його результатами підтверджено актуальність 

обраної теми, апробовано діагностичний інструментарій, з’ясовано структуру, 

критерії та показники сформованості готовності. 

Для перевірки сформованості рівня готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації розроблено й 

обґрунтовано діагностичний комплекс, спрямований на вимірювання: мотиваційного 

компонента – методика діагностики мотивації студентів до навчання (автори А. Реан, 

В. Якунін); когнітивного – авторські дидактичні тести для визначення сформованості 

професійних знань з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації; діяльнісного – авторська методика «Карта для оцінювання рівня 

сформованості діяльнісного компонента готовності до анімаційної діяльності»; 

рефлексивного – тест «Визначення своєї самооцінки» (автор В. Казанська). 

Констатувальний етап мав на меті встановлення рівня сформованості 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації, передбачав добір учасників експерименту, 

проведення констатувального зрізу. Для здійснення експерименту сформовано 

контрольну (КГ – 33 особи) та експериментальну (ЕГ – 29 осіб) групи. Кількісні та 
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якісні показники, отримані за результатами констатувального етапу, надали змогу 

зробити висновок про однорідність рівнів сформованості готовності майбутніх 

фахівців з туризму до організації й проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації ЕГ та КГ, засвідчили переважно достатній і допустимий рівні. 

Формувальний етап передбачав упровадження в освітній процес ЕГ комплексу 

організаційно-педагогічних умов для забезпечення формування їх готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. Основними 

формувальними заходами були такі: 

– у ході навчальних занять: оновлення навчально-методичного забезпечення 

(зокрема, модулів дисципліни «Професійно-прикладна фізична підготовка»: 

«Методика складання спеціальних комплексів вправ з урахуванням особливостей 

професійної діяльності (фізкультурно-оздоровча анімація)», «Методика організації 

та проведення спортивно-розважальних змагань» (5 сем.); розроблення спецкурсу 

«Спортивно-розважальна анімація в туризмі» (6 сем.) та науково-практичних 

посібників: «Організація анімаційної діяльності», «Щоденник з фітнесу», 

«Щоденник аніматора»; упровадження інтерактивних, професійно спрямованих 

тренінгів (зокрема, круглого стола «Спортивно-розважальна анімація – основа 

активного відпочинку туристів», семінару-презентації «Особистісна професійна 

перспектива в сфері спортивно-розважальної анімації»), що сприяло активізації 

потреби в навчанні й засвоєнні системи знань з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації; 

– під час позааудиторної роботи: запровадження спортивних і розважальних 

заходів різної тематики (зокрема, воркшопу «Спортики» (7 сем.); фітнес-марафонів, 

«музичних перерв», спартакіади ЗНУ, спортивно-розважальних змагань до Дня 

фізичної культури і спорту, Всесвітнього дня туризму), спрямованих на заохочення 

студентів до їх самостійного проведення (протягом 2016–2019 рр.); 

– під час практичної підготовки, що здійснювалась в умовах ресторанно-

готельного комплексу «Sunrise», РЦ «Вулкан», ТОВ «Рейкарц Хотел», «Бази 

відпочинку “Прибійˮ», включення до програм практик: ознайомчої (1 к.), 

туристської (2 к.), технолого-організаційної (3 к.) та комплексної за фахом (4 к.) – 

завдань, спрямованих на залучення студентів до самостійного проведення 

спортивно-розважальних заходів з поступовим їх ускладненням; 

– під час самостійної роботи: залучення студентів до розроблення планів-

конспектів занять, фітнес-марафонів, планів змагань, сценаріїв свят, анімаційних 

програм для різного контингенту туристів (із використанням «Щоденника 

аніматора» та «Щоденника з фітнесу»); організації та проведення анімаційних 

заходів (із використанням відеокурсів «Засоби спортивно-розважальної анімації 

(комплекси вправ різної спрямованості)», «Здоровий спосіб життя, як основа 

спортивно-розважальної анімації»); поширення досвіду з оздоровчої рухової 

активності, пропаганди здорового способу життя (із використанням чатів і форумів 

відкритих інтернет-платформ YouTube, Facebook). 

Навчання в КГ залишалося традиційним. 

На контрольному етапі: проведено контрольну діагностику, порівняння 

результатів груп на початку (табл. 1) та після реалізації формувальних заходів. На 
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основі цих результатів засвідчено позитивну динаміку в усіх групах. Доведено, що 

зміни в ЕГ є більш статистично вірогідними, ніж у КГ (табл. 1). 

Таблиця 1  

Динаміка змін рівнів сформованості готовності  

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів  

спортивно-розважальної анімації на етапах експерименту 

Гр. 
Констатувальний етап Контрольний етап 

t ∆, % t p 
x±m Рівень x±m Рівень 

Мотиваційний компонент 

ЕГ 51,50±2,00 Допустимий 89,10±2,00 Високий 13,29 73,0% 
11,63 <0,001 

КГ 50,80±3,00 Допустимий 56,20±2,00 Достатній 1,50 10,6% 

Когнітивний компонент 

ЕГ 12,40±0,90 Допустимий 18,80±0,70 Достатній 5,61 51,6% 
4,91 <0,001 

КГ 11,10±1,00 Допустимий 13,20±0,90 Допустимий 1,56 18,9% 

Діяльнісний компонент 

ЕГ 4,20±0,50 Допустимий 8,20±0,50 Високий 5,66 95,2% 
2,67 <0,01 

КГ 4,40±0,70 Допустимий 5,90±0,70 Допустимий 1,52 34,1% 

Рефлексивний компонент 

ЕГ 3,30±0,30 Допустимий 6,10±0,40 Високий 5,60 84,8% 
3,54 <0,001 

КГ 3,10±0,40 Допустимий 4,10±0,40 Допустимий 1,77 32,3% 

 

Істотності відмінності між середніми показниками визначено за допомогою 

коефіцієнта достовірності (t) та критерію кутового перетворення Фішера φ*. 

Встановлено, що середній показник сформованості мотиваційного компоненту в ЕГ 

перебуває на високому рівні й становить 89,10±2,00 балу (зафіксовано приріст 

у 73%), у КГ – відповідно 56,20±2,00 балу і належить до достатнього рівня (приріст 

становить лише 10,6%). Відмінності між показниками в ЕГ і КГ – істотні (P<0,001). 

Середній показник сформованості когнітивного компоненту в ЕГ перебуває на 

достатньому рівні й становить 18,80±0,70 балу (зафіксовано приріст у 51,6%), у КГ – 

відповідно 13,20±0,51 балу (достатній рівень, приріст – 18,9%). Відмінності між 

показниками в ЕГ і КГ – істотні (P<0,001). Середнє значення показників 

діяльнісного компоненту готовності: для ЕГ – 8,20±0,50 балу (високий рівень, 

приріст – 95,2%), для КГ – 5,90±0,70 балу (допустимий рівень, приріст – 34,1%) 

Відмінності між показниками студентів ЕГ і КГ істотні (p<0,01). Середні показники 

рефлексивного компоненту в ЕГ – 6,10±0,40 балу (високий рівень), у КГ – 

4,10±0,40 балу (допустимий рівень). В ЕГ зафіксовано відносний приріст у 84,8%, на 

відміну від КГ – 32,3%. Відмінності між показниками істотні (P<0,001). 

Доведено наявність істотних змін за кожним із компонентів (φ*М=3,301; 

φ*К=3,244; φ*Д=3,486; φ*Р=2,926). Перевірка статистичних гіпотез довела 

ефективність розробленого комплексу організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне й експериментальне дослідження 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Одержані результати підтвердили правомірність покладеної в його основу гіпотези, 

що дає підстави для формулювання загальних висновків. 

1. Результати дослідження проблеми формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в педагогічній теорії та практичній діяльності освітніх закладів України й 

зарубіжжя підтвердили її актуальність, надали можливість для визначення 

орієнтирів щодо розроблення оптимальних умов, які забезпечують ефективність 

формування цієї готовності. 

2. Ґрунтуючись на концептуальних підходах до наукового бачення сутності й 

структури готовності фахівця до професійної діяльності, зокрема в туристичній 

сфері, враховуючи сутність діяльності з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації в туризмі, запропоновано розуміння готовності 

майбутнього фахівця з туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації як складної інтегративної якості, що є показником здатності 

до професійної діяльності в туристичній сфері, поєднує в собі мотиваційну, 

когнітивну, діяльнісну, рефлексивну складові, зумовлює ефективність надання 

послуг із спортивно-розважальної анімації для різних груп туристів. У структурі 

готовності визначено такі взаємопов’язані компоненти, як: мотиваційний, що 

відображає прагнення до оволодіння системою знань, умінь, навичок з організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації в різних умовах українських і 

зарубіжних підприємств туризму з урахуванням особливостей контингенту туристів; 

когнітивний, що характеризує наявність системи знань щодо технології організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації з різним контингентом та в 

різних умовах туристичної сфери; специфіки роботи з іноземними партнерами, 

клієнтами; основ загальної та фізичної підготовки, здорового способу життя; 

діяльнісний, що відображає наявність комплексу вмінь, навичок, якостей, 

здатностей до проведення заходів спортивно-розважальної анімації з використанням 

різних форм, методів, засобів, ураховуючи потреби різних груп туристів; 

рефлексивний, що характеризує наявність інтегративних властивостей 

професійного, креативного, рефлексивного мислення; прагнення до 

самовдосконалення, популяризації здорового способу життя й розвитку туризму; 

усвідомлення важливості своєї професії, виконання професійних завдань. 

3. Подано структурну модель, що містить три взаємозалежні блоки: теоретико-

методологічний (мета, завдання, принципи навчання), організаційно-змістовий (зміст, 

форми, методи й засоби навчання), критеріально-результативний (критерії, рівні 

готовності та система їх оцінювання). Розроблено та впроваджено комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації й проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації: 1) забезпечення анімаційної спрямованості змісту 
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професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму; 2) побудова професійно 

спрямованого освітнього простору, максимально наближеного до майбутньої 

анімаційної діяльності; 3) створення інформаційно-креативного анімаційного 

середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, майстер-класи, відеокурси. 

4. У ході експериментальної перевірки ефективності комплексу 

організаційно-педагогічних умов засвідчено статистично вірогідні зміни за всіма 

компонентами готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. Підтверджено, що, на відміну 

від результатів КГ, зміни ЕГ були більш значущими завдяки впровадженню 

формувальних заходів. Із метою отримання більш достовірних висновків щодо 

ефективності формувальних заходів перевірено статистичні гіпотези з 

використанням коефіцієнта достовірності (t) та критерію кутового перетворення 

Фішера φ*. Доведено наявність істотних змін між показниками КГ та ЕГ за кожним 

із компонентів (φ*М=3,301; φ*К=3,244; φ*Д=3,486; φ*Р=2,926). Таким чином, 

отримані під час експерименту результати засвідчили, що впроваджені в освітній 

процес ЕГ формувальні заходи є ефективними, обрані форми й методи навчання 

сприяли їх реалізації та позитивно вплинули на зміни рівня готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації й проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації.  

Розроблені матеріали дослідження (спецкурси, навчально-методичні 

комплекси методик із відеотренуваннями, відеотренінгами зі спортивно-

розважальної анімації; науково-практичні посібники, комп’ютерна програма для 

визначення готовності до анімаційної діяльності тощо) використовують у 

практичній діяльності закладів вищої освіти України, що підвищує якість 

туристичної освіти, та в роботі спортивно-розважальних закладів, що забезпечує 

ефективність надання туристичних послуг.  

Отже, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його мети, що 

полягала у визначенні й науковому обґрунтуванні комплексу організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації, й 

експериментальній перевірці їх ефективності.  

Дисертація не вичерпує сукупності проблем, пов’язаних із підготовкою 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. Зокрема, подальшого вивчення потребують питання інших 

напрямів анімації в туризмі, їх взаємозв’язки й фахове забезпечення. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Літвінова-Головань О. П. Формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2020. 

Досліджено теоретичні й методичні засади професійної підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в закладах вищої освіти України.  

Уточнено й конкретизовано понятійний апарат, форми, методи, засоби та 

заходи, що забезпечують ефективність формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації й проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Обґрунтовано сутність і структуру (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

рефлексивний компоненти) готовності.  

Подано структурну модель, що містить три взаємозалежні блоки: теоретико-

методологічний (мета, завдання, принципи навчання), організаційно-змістовий (зміст, 

форми, методи й засоби навчання), критеріально-результативний (критерії, рівні 

готовності та система їх оцінювання). Визначено та впроваджено комплекс 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечив ефективність формування готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації й проведення заходів спортивно-

розважальної анімації: забезпечення анімаційної спрямованості змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців із туризму; побудова професійно спрямованого 

освітнього простору, максимально наближеного до майбутньої анімаційної 

діяльності; створення інформаційно-інтерактивних тренінгів, майстер-класів, 

відеокурсів. Засвідчено статистично вірогідні зміни за всіма компонентами готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

Розроблені матеріали дослідження (спецкурси, навчально-методичні 

комплекси методик із відеотренуваннями, відеотренінгами зі спортивно-

розважальної анімації; науково-практичні посібники, комп’ютерна програма для 

визначення готовності до анімаційної діяльності тощо) використовують у 

практичній діяльності закладів вищої освіти України, що підвищує якість 

туристичної освіти, та в роботі спортивно-розважальних закладів, що забезпечує 

ефективність надання туристичних послуг. 

Ключові слова: майбутній фахівець із туризму, анімація, спортивно-

розважальна анімація, готовність майбутнього фахівця з туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, структурна модель, 

організаційно-педагогічні умови.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Литвинова-Головань О. П. Формирование готовности будущих 

специалистов по туризму к организации и проведению мероприятий 

спортивно-развлекательной анимации. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2020.  

В работе исследованы теоретические и методические основы 

профессиональной подготовки будущих специалистов по туризму к организации и 

проведению мероприятий спортивно-развлекательной анимации в учреждениях 

высшего образования Украины. Уточнен и конкретизирован понятийный аппарат, 

формы, методы, средства и мероприятия, обеспечивающие эффективность 

формирования готовности будущих специалистов по туризму к организации и 

проведению мероприятий спортивно-развлекательной анимации. Обоснована 

сущность готовности будущего специалиста по туризму к организации и 

проведению мероприятий спортивно-развлекательной анимации как сложного 

интегративного качества, интегрирующего мотивационную, когнитивную, 

деятельностную и рефлексивную составляющие, являющегося показателем 

способности к профессиональной деятельности в туристической сфере и 

обуславливающего эффективность предоставления услуг по спортивно-

развлекательной анимации для различных групп туристов. Подана структура 

(мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный компоненты) 

готовности. Представлена и экспериментально проверена структурная модель, 

состоящая из теоретико-методологического (цель, задания, принципы обучения), 

организационно-содержательного (содержание, формы, методы и средства 

обучения), критериально-результативного (система оценки уровня готовности, 

критерии, уровни) блоков.  

Разработан и обоснован комплекс организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих успешность формирования готовности будущих специалистов по 

туризму к организации и проведению мероприятий спортивно-развлекательной 

анимации, а именно: обеспечение анимационной направленности содержания 

профессиональной подготовки будущих специалистов по туризму; построение 

профессионально направленного образовательного пространства, максимально 

приближенного к будущей анимационной деятельности; создание информационно-

креативной среды, контент которой содержит интерактивные тренинги, мастер-

классы, видеокурсы. 

Зафиксированы статистически достоверные изменения по всем компонентам 

готовности будущих специалистов по туризму к организации и проведению 

мероприятий спортивно-развлекательной анимации. 

Разработанные материалы исследования (спецкурсы, учебно-методические 

комплексы методик с видеотренировками, видеотренингами по спортивно-

развлекательной анимации, научно-практические пособия, компьютерная программа 
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для определения готовности к анимационной деятельности) используются в 

практической деятельности высших учебных заведений Украины, что повышает 

качество туристического образования, в работе спортивно-развлекательных 

заведений, что обеспечивает эффективность предоставления туристических услуг. 

Ключевые слова: будущий специалист по туризму, анимация, спортивно-

развлекательная анимация, готовность будущего специалиста по туризму к 

организации и проведению мероприятий спортивно-развлекательной анимации, 

структурная модель, организационно-педагогические условия. 

 

SUMMARY 

 

Litvinova-Holovan O. P. Formation of the readiness of future tourism 

specialists to organize and conduct events of sports and entertainment animation. – 

Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

A dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 

13.00.04 – theory and methods of vocational education. – Zaporozhye National 

University, Zaporozhye, 2020. 

The dissertation research proposes the solution to an actual scientific and 

pedagogical problem such as – the formation of the readiness of future tourism experts to 

organize and carry out activities. The methodological and theoretical foundations of the 

formation of readiness were revealed, the results of the analysis of scientific literature, 

foreign pedagogical experience and the current state of vocational training of future 

tourism experts for the organization and carrying out sports and entertainment events in 

Ukraine are highlighted. 

The essence of the readiness of future tourism experts to organize and carry out 

sports and entertainment animation was considered as a complex system that integrates 

motivational, cognitive, activity and reflective components. It is an indicator of the ability 

to professional activity in the tourism sector and determines the effectiveness of the 

provision of sports entertainment animation services for different groups of tourists. A 

complex of organizational and pedagogical conditions was developed and justified, 

ensuring the success of the formation of the readiness of future tourism experts to organize 

and carry out sports and entertainment animation events, namely: the development, 

updating and introduction of a complex of educational and methodological support for the 

professional training of future tourism experts in organizing and carrying out activities of 

sports and entertainment animation; building a professionally oriented educational space 

as close as possible to future animation activities; creation of an information and creative 

environment, the content of which contains interactive training sessions, master classes, 

video training courses. 

The developments presented in the dissertation research can be used by managers, 

scientific and pedagogical workers and graduate students of higher educational 

establishments, specializing in the professional training of future tourism experts. 

Key words: future tourism experts, animation events, readiness of the future 

tourism experts to organize and carry out sports and entertainment animation events, 

structural model of training, organizational and pedagogical conditions for training. 
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