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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. 

У дисертації досліджено підготовку майбутніх фахівців із туризму до 

організації й проведення заходів спортивно-розважальної анімації як 

специфічну педагогічну проблему. Обґрунтовано й розроблено структурну 

модель готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, що містить три 

взаємозалежні блоки: теоретико-методологічний – визначає мету 

(визначення й наукове обґрунтування комплексу організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації й 

експериментальній перевірці їх ефективності), завдання та методологічне 

підґрунтя підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації; організаційно-

змістовий – відображає зміст, форми, методи й засоби підготовки для 

кожного з компонентів готовності; критеріально-результативний – визначає 

критерії (мотиваційний, знаннєвий, діяльнісний та рефлексивний), рівні 

(недопустимий, допустимий, достатній і високий) готовності та систему їх 

оцінювання. Визначено, науково обґрунтовано комплекс організаційно-

педагогічних умов, що вбезпечив 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 
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професійно спрямованого освітнього простору, максимально наближеного 

до майбутньої анімаційної діяльності; створення інформаційно-креативного 

анімаційного середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, 

майстер-класи, відеокурси. Схарактеризовано компонентну структуру, 

визначено критерії, показники та рівні готовності майбутнього фахівця з 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, а також з’ясовано комплекс методів її діагностики.  

Розроблено алгоритм комп’ютерної програми, до якої включено 

методи оцінювання сформованості готовності майбутнього фахівця з 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації. Уточнено й конкретизовано сутність і місце в понятійно-

термінологічному апараті сучасної науки таких понять, як: «анімація» та 

«спортивно-розважальна анімація фахівця з туризму». Вдосконалено зміст 

освітнього процесу майбутніх фахівців із туризму (навчальні плани, 

програми дисциплін і практик), комплекс сучасних форм (практичні та 

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

відеокурси та відеотренування) навчання завдяки оновленому професійно 

спрямованому освітньому простору, максимально наближеному до 

майбутньої фахової роботи. В роботі 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; а також основи організації освітнього 

процесу майбутніх фахівців із туризму. 

Базуючись на теоретичному аналізі наукових джерел, сутність 

спортивно-розважальної анімації фахівця з туризму розглядається в роботі 

як діяльність, 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. Акцентовано, що вплив заходів спортивно-
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розважальної анімації позначається на таких функціях, як: рекреаційна, 

оздоровча, адаптаційна, розважальна та комунікаційно-організуюча. В 

роботі 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). Схарактеризовано, що структура готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації 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 груп туристів; рефлексивний, що відображує 

наявність інтегративних властивостей професійного, креативного, 

рефлексивного мислення; прагнення до самовдосконалення, популяризації 

здорового способу життя й розвитку туризму; усвідомлення важливості 

своєї професії та виконання професійних завдань. 

Розроблено й упроваджено в професійну підготовку майбутніх 

фахівців із туризму комплекс навчально-методичних матеріалів, а саме: 

спецкурс «Спортивно-розважальна анімація в туризмі» (робоча програма, 
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тексти лекцій, питання до модульного контролю, завдання для практичних 

занять, індивідуальної та самостійної роботи); спецкурс «Секція 

спортивного вдосконалення (спортивно-розважальна анімація)», що 

розміщений на платформі СЕЗН Moodle (відеокурси, відеотренінги та 

відеотренування за програмами «Засоби спортивно-розважальної анімації», 

«Здоровий спосіб життя як основа спортивно-розважальної анімації»); 

змістові модулі «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’ютерну програму 

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

складі творчої групи); науково-практичні посібники: «Організація 

анімаційної діяльності», «Щоденник з фітнесу» та «Щоденник аніматора» (у 

співавторстві); авторські методики з 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.  

Комплекс розроблених матеріалів (спецкурси, науково-практичні 

посібники, навчально-методичні комплекси методик із відеотренуваннями, 

відеотренінгами з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації; комп’ютерна програма для визначення готовності до анімаційної 

діяльності тощо) використовуються у практичній діяльності закладів вищої 

освіти України, що підвищує якість туристичної освіти, та в роботі 

спортивно-розважальних закладів, що забезпечує ефективність надання 

туристичних послуг зокрема та розвиток туристичної сфери взагалі. 

За результатами експериментальної роботи засвідчено статистично 

вірогідні зміни за всіма компонентами готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації. Ефективність організаційно-педагогічних умов перевірено шляхом 

якісного та кількісного аналізу освітніх результатів. Статистичний аналіз 
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результатів педагогічного експерименту виявив на завершальному етапі 

значущі відмінності в рівнях сформованості у студентів контрольної та 

експериментальної груп як окремих компонентів готовності, так і 

готовності загалом. Отриманий результат засвідчив ефективність 

розробленої та впровадженої структурної моделі готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації та визначеного й реалізованого комплексу 

організаційно-педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

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. Акцентовано також, що 

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. 

Ключові слова: туристична освіта, 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.  

 

SUMMARY 

 

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

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

scientific work on the rights of manuscripts. 
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Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 

– Theory and methods of professional education. – Zaporizhzhya National University, 

Zaporizhzhya, 2020. 

The dissertation investigates the preparation of future specialists in tourism for the 

organization and holding of sports and entertainment animation events as a specific 

pedagogical problem. The structural model of readiness of future specialists in tourism for 

the organization and carrying out of actions of sports and entertaining animation containing 

three interdependent blocks is substantiated and developed: theoretical and methodological 

- determines the purpose (definition and scientific substantiation of a complex of 

organizational and pedagogical conditions of formation of readiness of future experts in 

tourism to the organization and carrying out of actions of sports and entertaining animation 

and experimental check of their efficiency), task and methodological basis of preparation of 

future experts in tourism to the organization and carrying out of actions of sports and 

entertaining animation; organizational and semantic - reflects the content, forms, methods 

and means of preparation for each of the components of readiness; criterion-effective - 

defines the criteria (motivational, cognitive, activity and reflexive), levels (unacceptable, 

acceptable, sufficient and high) of readiness and their evaluation system. The complex of 

organizational and pedagogical conditions which has provided efficiency of formation of 

readiness of future experts in tourism to the organization and carrying out of actions of 

sports and entertaining animation is defined, scientifically substantiated: maintenance of 

animation orientation of the maintenance of professional training of future experts in 

tourism; construction of a professionally oriented educational space as close as possible to 

future animation activities; creation of information and creative animation environment, the 

content of which includes interactive trainings, master classes, video courses. The 

component structure is characterized, the criteria, indicators and levels of readiness of the 

future specialist in tourism for the organization and carrying out of actions of sports and 

entertaining animation are defined, and also the complex of methods of its diagnostics is 

found out. 

An algorithm of a computer program has been developed, which includes methods 

for assessing the readiness of a future tourism specialist to organize and conduct sports and 
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entertainment animation activities. The essence and place in the conceptual and 

terminological apparatus of modern science of such concepts as: "animation" and "sports 

and entertainment animation of a tourism specialist" are specified and concretized. The 

content of the educational process of future specialists in tourism (curricula, programs of 

disciplines and practices), a set of modern forms (practical and individual lessons) and 

methods (interactive trainings, master classes, video courses and video trainings) of training 

have been improved due to updated professionally oriented educational space close to 

future professional work. The paper further develops the scientific and theoretical 

provisions on the features of sports and entertainment animation as a professional activity 

of a tourism specialist; content and structure of readiness of the future specialist in tourism 

to the organization and carrying out of actions of sports and entertaining animation; as well 

as the basics of organizing the educational process of future tourism professionals. 

Based on the theoretical analysis of scientific sources, the essence of sports and 

entertainment animation of a tourism specialist is considered in the work as an activity 

consisting in the organization of active, creative, entertainment and sports activities, 

exercise and competitions in various sports with different contingents of tourists to achieve 

recovery-health effect. It is emphasized that the impact of sports and entertainment 

animation activities affects such functions as: recreational, health, adaptation, entertainment 

and communication and organizing. It is established that the peculiarity of the organization 

of sports and entertainment animation is the selection of animation programs according to 

the contingent of tourists, the specifics of the enterprise (event agency, hotel, sanatorium, 

children's center, etc.) and its logistics, in such areas as: sports (beach volleyball, football, 

tennis, darts, table tennis, athletic gymnastics, fitness, stretching, water polo, aqua aerobics, 

etc.); entertaining (competitions, team games, dances, morning exercise, etc.). It is 

characterized that the structure of readiness of future specialists in tourism to organize and 

conduct sports and entertainment animation includes such components as: motivational, 

which reflects the desire to master the system of knowledge, skills, skills in organizing and 

conducting sports and entertainment animation in different Ukrainian conditions and 

foreign tourism enterprises, taking into account the characteristics of the contingent of 

tourists; cognitive - the presence of a system of knowledge about the technology of 
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organization and conduct of sports and entertainment animation with different contingents 

and in different conditions of the tourism sector; specifics of working with foreign partners, 

clients; basics of general and physical training, healthy lifestyle; activity - a set of skills, 

abilities, qualities, abilities to carry out actions of sports and entertaining animation with use 

of various forms, methods, means, considering needs of various groups of tourists; 

reflexive, which reflects the presence of integrative properties of professional, creative, 

reflective thinking; the desire for self-improvement, promotion of a healthy lifestyle and 

tourism development; awareness of the importance of their profession and performance of 

professional tasks. 

A set of educational and methodical materials has been developed and introduced 

into the professional training of future specialists in tourism, namely: special course «Sports 

and entertainment animation in tourism» (work program, lecture texts, questions for 

modular control, tasks for practical classes, individual and independent work); special 

course Section of sports improvement (sports and entertainment animation)», placed on the 

platform Moodle (video courses, video trainings and video trainings on the programs 

«Sports and entertainment animation», «Healthy lifestyle as a basis for sports and 

entertainment animation»); content modules «Methods of compiling special sets of 

exercises taking into account the peculiarities of future professional activity», «Methods of 

organizing and conducting sports and entertainment competitions» to the discipline 

«Professional and applied physical training»; computer program «Anima Test 

Determination System» (as part of a creative group); scientific and practical manuals: 

«Organization of animation activities», «Fitness Diary» and «Animator's Diary» (co-

authored); author's methods with video trainings, video trainings on sports and 

entertainment animation, which enrich the content of the pages of groups on the Facebook 

platform (Studtourznu; department of tourism and hotel and restaurant business) and the 

video hosting site YouTube. 

The set of developed materials (special courses, scientific and practical manuals, 

educational and methodical complexes of methods with video trainings, video trainings on 

the organization and carrying out of actions of sports and entertaining animation; the 

computer program for definition of readiness for animation activity, etc.) are used in 
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practical activity of higher education institutions of Ukraine, which improves the quality of 

tourism education, and in the work of sports and entertainment facilities, which ensures the 

effectiveness of tourism services in particular and the development of tourism in general. 

According to the results of experimental work, statistically significant changes in all 

components of the readiness of future tourism professionals to organize and conduct sports 

and entertainment activities have been demonstrated. The effectiveness of organizational 

and pedagogical conditions is tested by qualitative and quantitative analysis of educational 

outcomes. Statistical analysis of the results of the pedagogical experiment revealed at the 

final stage significant differences in the levels of formation of students of the control and 

experimental groups as individual components of readiness and readiness in general. The 

obtained result testified to the effectiveness of the developed and implemented structural 

model of readiness of future tourism specialists to organize and conduct sports and 

entertainment animation activities and defined and implemented a set of organizational and 

pedagogical conditions for training future tourism professionals to organize and conduct 

sports and entertainment animation activities. 

Solving the tasks of the study led to the achievement of its goal, which was to 

determine and scientifically substantiate a set of organizational and pedagogical conditions 

for the formation of future tourism professionals to organize and conduct sports and 

entertainment animation, and experimentally test their effectiveness. It is also emphasized 

that the dissertation does not exhaust the set of problems related to the training of future 

tourism professionals to organize and conduct sports and entertainment activities. In 

particular, the study of other areas of animation in tourism, their relationships and 

professional support need further study. 

Key words: tourist education, future specialist in tourism, animation, sports and 

entertainment animation, readiness of the future specialist in tourism to organize and 

conduct events of sports and entertainment animation, structural model, organizational and 

pedagogical conditions.  
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ВСТУП 

 

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» 

[221]). 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) [64], «Про освіту» 

(2017) [66], «Про курорти» (2000) [65]; Національній стратегії розвитку 

освіти України на період до 2021 р. (2013) [198]; Державній цільовій 

програмі розвитку туризму та курортів на період до 2022 р. (2013) [200]; 

Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у 

світовому інформаційному просторі (2016) [201]; Національній стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 р. «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (2016) [197]. 

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: 
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– 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 [45], Р. Карпюк [81], Т. Поясок 

[192], С. Сисоєва [213], Л. Сущенко [222; 224], І. Ткачівська [229] та ін.); 

професійна підготовка фахівців сфери туризму (Л. Безкоровайна [7; 8; 9; 10; 

11], М. Галицька [34], О. Зорин [78], В. Квартальнов [82], Л. Лебедик [115], 

С. Масліч [149], Л. Польова [187], В. Федорченко [241] та ін.); організація 

спортивного, оздоровчого туризму (А. Конох [97; 98], К. Короленко [102], 

Н. Маковецька [144; 145] та ін.); розвиток туристичної сфери 

(Г. Богатирьова [16], А. Мазаракі [142], С. Мельниченко [142], М. Микитюк 

[153], Л. Титаренко [228] та ін.); організація анімаційної діяльності в різних 

сферах (А. Альошина [1], О. Бичук [1], О. Єрмакова [57], Р. Іваніцький [1], 

А. Сидорук [211] та ін.); організація заходів анімації в туристичній сфері 

(Р. Белянський [13; 13], А. Віндюк [27; 28], А. Захаріна [73], Є. Захаріна 

[75], С. Килимистий [83] 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 

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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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-
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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 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-
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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 
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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 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 
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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 [137; 

138; 139]; ідея загальної концепції та зміст розділів 1, 3 [140]; зміст розділу 

3 [212]; розроблення методики визначення готовності [92]. 

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 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.); 
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– 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.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ АНІМАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

 

1.1. Особливості спортивно-розважальної анімаційної діяльності 

фахівців із туризму в педагогічній теорії 

 

 

На сьогодні значення підготовки фахівців у закладах вищої освіти до 

здійснення різних сфер і напрямів діяльності туристичної індустрії, зокрема 

фахівців із проведення спортивно-розважальних анімаційних заходів, як на 

національному, так і на світовому рівні, важко переоцінити. Тож, з’ясування 

особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму до 

проведення спортивно-розважальних анімаційних заходів, дослідження 

зарубіжного досвіду цієї підготовки та аналіз її сучасного стану в Україні, 

визначення необхідних знань, умінь, навичок та особистих якостей 

досліджуваних фахівців, специфіки їх майбутньої професійної діяльності, 

розроблення організаційно-педагогічних умов оптимізації такої підготовки 

в закладах вищої освіти, є нагальною потребою сучасної педагогічної науки. 

Актуальність та важливість підготовки майбутніх фахівців з туризму 

до проведення спортивно-розважальних анімаційних заходів зумовлена 

випереджальним значенням туризму та важливістю його сталого розвитку в 

світі. Так, за визначенням науковця М. Микитюка [153, с. 66-67], в останні 

десятиріччя туризм у світі став одним із вагомих економічних факторів, а 

його обслуговування перетворилося в організовану галузь економіки 

багатьох країн.  

Туризм сьогодні є невід’ємним компонентом економічного потенціалу 

у світі та сприяє позитивним змінам у соціально-економічному житті. Все 

частіше ширші верстви населення залучаються до туристичного руху, 

перетворюючи тим самим туризм у масове явище. В умовах глобалізації у 
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туризмі Україна повинна зробити туристичну індустрію однією з 

пріоритетних галузей економіки. Керівництво Державної туристичної 

адміністрації України бачить майбутнє галузі в розвитку транспортних 

коридорів і туристичної інфраструктури та в контролі за якістю 

туристичних послуг. Проте інтеграційний процес на відповідних напрямах 

полягає у впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, туризмі, 

поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС 

[153, с. 67]. Ми погоджуємося з думкою автора, який вважає, що в 

результаті інтеграційний процес спрацьовуватиме на підвищення в Україні 

європейської культурної ідентичності та інтеграцію до 

загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного 

середовища. 

Туристична сфера є важливим сегментом розвитку національної 

культури та економіки, однією з найдинамічніших її сфер. Із покращенням 

добробуту населення зростає попит на туристичний продукт, який 

приводить до збільшення кількості туристичних пропозицій [142, с. 63]. 

Розвиток туризму пов’язаний не тільки з діяльністю туристичних 

підприємств, але із функціонування суб’єктів господарювання, що надають 

основні та додаткові послуги. Імідж України як туристичної держави 

залежить від якості туристичної інфраструктури, насамперед від 

забезпеченості туристів засобами розміщення, санаторно-курортними та 

оздоровчими закладами, відповідністю якості наданих послуг вимогам 

міжнародних стандартів [142, с. 65].  

Щодо визначення поняття «туризм», ми поділяємо думку 

Л.В. Безкоровайної, яка розглядає це поняття як комплексну систему, що 

охоплює процеси, зв’язки, взаємовідносини, які виникають під час 

подорожі, та поліфункціональну діяльність з надання послуг, призначених 

для задоволення потреб подорожуючих [9, с. 56]. 

Як підтверджує теоретичне підґрунтя (А. Шот) [254, с. 97-99], 

Україна, обравши своїм стратегічним курсом інтеграцію до структур 
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Європейського Союзу, прискорено розпочала реформування різних сфер 

соціально-політичного й економічного життя країни, зокрема сфери послуг 

туризму, трансформуючи її до стандартів ЄС [254, с. 97]. Для розвитку 

туризму в Україні насамперед необхідна державна підтримка галузі та 

конкурентне середовище, які забезпечать якість наданих послуг та 

сприятимуть соціально-економічному розвитку територій [254, с. 99]. 

Враховуючи досвід розвитку туризму європейських країн, в Україні 

необхідно: відновлювати та підтримувати у привабливому вигляді історико-

культурні пам’ятки; розвивати туристичну інфраструктуру; стимулювати 

розвиток суміжних з туризмом галузей економіки; проводити рекламу 

туристичних місць; підвищувати якість сервісу; органам влади надавати 

всіляку підтримку туристичній галузі та ін. [254, с. 99].  

Зазначимо, що національна туристична галузь тривалий час 

розвивалася без суттєвої державної підтримки, що призвело до виживання 

переважно комерційних форм і видів туризму, й у першу чергу виїзного, та 

практичного зникнення соціального туризму (насамперед, дитячого й 

молодіжного), конкурентоспроможність якого є суттєво обмеженою. 

На сьогодні у відповідь на світові тенденції щодо сталого розвитку 

туризму розроблено Концепцію популяризації України у світі та просування 

інтересів України у світовому інформаційному просторі [201], метою якої є: 

− популяризація України у світових інформаційних ресурсах та 

національних інформаційних ресурсах іноземних держав,  

− формування позитивного іміджу України шляхом висвітлення 

об’єктивної інформації про конкурентні переваги, сильні сторони, вагомі 

досягнення нашої держави на світовій арені, широкі перспективи співпраці 

міжнародної спільноти з Україною; 

− підвищення туристичної та інвестиційної привабливості 

України. 

Як зазначається в цьому ж документі [201], проблема може бути 

розв’язана шляхом створення системних і комплексних умов для 
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формування позитивного туристичного іміджу. Виконання зазначеного 

надає можливість забезпечити інтеграцію до світового інформаційного 

простору та утвердження іміджу України як надійного бізнес-партнера, 

держави, що має багату історію, культуру, значний виробничий, 

експортний, туристичний та інвестиційний потенціал [201]. 

Cлід наголосити, що в Законі України «Про туризм» [67] основними 

пріоритетними напрямами державної політики в галузі туризму, визначено: 

− забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі 

економіки України, створення нових робочих місць; 

− розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, сільського, 

екологічного (зеленого) туризму; 

− розширення міжнародного співробітництва, утвердження 

України на світовому туристичному ринку [67]. 

Відповідно до Концепції розвитку санаторно-курортної галузі [100], 

стратегічною метою державної політики в сфері діяльності курортів є 

створення умов для поліпшення стану здоров’я, продовження тривалості 

життя та періоду активного довголіття населення, упровадження здорового 

способу життя шляхом формування та розвитку ефективного, прибуткового 

та конкурентоспроможного на світовому ринку курортного комплексу [100]. 

Підкреслимо, що виконання цих завдань певним чином залежить від 

ефективного і якісного надання туристичних, рекреаційних, розважальних 

послуг компетентними фахівцями з туризму. Зазначене підкреслює 

необхідність дослідження професійної підготовки фахівців з туризму. 

Згідно теоретичного аналізу, фахівець з туризму є розробником 

туристичних маршрутів, формує комплекс послуг для туристів і просуває 

його в регіоні, а також забезпечує функціонування турів, створює рекламно-

інформаційну базу, розраховує ціни на тури і передає їх туристичним 

агентам для подальшої реалізації туристам; взаємодіє з партнерами за 

кордоном (Л. Безкоровайна) [9, с. 64]; майбутній фахівець туризму − це 

професія майбутнього, перед якою стоїть багато завдань, в результаті яких 
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вона має удосконалитись (Л. Польова) [186].  

В Україні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності 

національного туристичного ринку, його інтеграції в єдиний європейський 

туристичний простір; надання пропозицій та залучення до проведення 

досліджень ринку, поширення інформації про Україну та її туристичні 

можливості; розроблення та подання пропозицій щодо визначення переліку 

посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційних вимог до них, 

здійснює Державне агентство розвитку туризму [67].  

Згідно з Класифікатором професій України [85] до розділу «Фахівці», 

підкласу «Консультанти з подорожей та організатори подорожей» належать 

такі професійні назви робіт, як: екскурсовод; інструктор оздоровчо-

спортивного туризму (за видами туризму); організатор подорожей 

(екскурсій); організатор туристичної і готельної діяльності; фахівець з 

готельного обслуговування; фахівець з розвитку сільського туризму; 

фахівець з туристичного обслуговування; фахівець із конференц-сервісу; 

фахівець із організації дозвілля; фахівець із спеціалізованого 

обслуговування; фахівець із туристичної безпеки [85] (Таблиця 1.1). 

З огляду на зміст Таблиці 1.1, важливими для нашого дослідницького 

пошуку в руслі з’ясування особливостей спортивно-розважальної 

анімаційної діяльності фахівців з туризму, є підготовка до таких 

професійних робіт, як: інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за 

видами туризму), фахівець із організації дозвілля.  

Зважаючи на зазначене, доцільним вбачається з’ясування таких 

понять, як: дозвілля; анімація; спортивно-розважальна анімація; заходи 

спортивно-розважальної анімації. 

На основі теоретичного аналізу з проблеми дослідження встановлено, 

що коло різноманітних питань щодо розвитку туристичної сфери 

висвітлювали в своїх роботах вітчизняні: Г. Богатирьова – формування 

культурологічної компетентності бакалаврів з туризму засобами 

образотворчого мистецтва [16]; А. Мазаракі, С. Мельниченко – туризм в 
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Україні: реалії бізнесу [142]; М. Микитюк – соціально-економічний аспект 

туристичної галузі України в період євроінтеграції [153]; Л. Титаренко – 

туристична галузь як фактор стимулювання зайнятості в Україні [228] вчені. 

 

Таблиця 1.1 

Професійна назва роботи підкласу «Консультанти з подорожей та 

організатори подорожей», розділу «Фахівці» Класифікатора професій 

України [85] 

Код КП Професійна назва роботи 

3414 Екскурсовод  

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)  

3414 Організатор подорожей (екскурсій)  

3414 Організатор туристичної і готельної діяльності  

3414 Фахівець з готельного обслуговування  

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму  

3414 Фахівець з туристичного обслуговування  

3414 Фахівець із конференц-сервісу  

3414 Фахівець із організації дозвілля  

3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування  

3414 Фахівець із туристичної безпеки  

 

Різні аспекти вивчення анімаційної діяльності розглядали вітчизняні: 

А. Альошина, О. Бичук, Р. Іваніцький – спортивна анімація в місцях 

активного відпочинку [1]; Т. Божук – інноваційні підходи до організації 

анімації в рекреаційно-туристичній діяльності [19]; А. Віндюк, А. Захаріна, 

Є. Захаріна – організація спортивної анімації [28]; Л. Волик – освітньо-

виховний феномен анімаційної діяльності майбутніх педагогів [30]; 
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С. Килимистий – класифікація видів анімаційної діяльності в туризмі [83]; 

Т. Лесіна – соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх 

соціальних педагогів до анімаційної діяльності [117]; Л. Польова – 

особливості практичної підготовки фахівців з туризму [186]; А. Сидорук – 

підготовка майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності 

в загальноосвітній школі [211] та зарубіжні: О. Єрмакова – анімаційний 

сервіс [57]; М. Журавльова – анімація в рекреації та туристській діяльності 

[62] вчені. 

Теоретичний аналіз тлумачення поняття дозвілля підтверджує таке 

його формулювання, як: можливість людини займатися у вільний час 

різноманітною діяльністю на свій вибір [181]; час відпочинку [218]; вільний 

від роботи час [166]; час, не зайнятий роботою або іншою справою; окремі 

моменти вільного часу, проміжок між роботою; розвага, особисті заняття у 

вільний від роботи час [237]; проведення часу, метою якого є відновлення 

організму [218].  

Щодо видів дозвільної діяльності, зважаючи на її різноманітність, її 

класифікують за п’ятьма групами: відпочинок, розваги, свято, самоосвіта, 

творчість [181]. Дозвільна діяльність здійснюється як вдома, так і в 

спеціальних установах: музеях; клубах; закладах мистецтва, фізкультури і 

спорту; туристсько-екскурсійних організаціях, що сприяють розвитку 

творчості, допомагають людям розважатися й відпочивати. Масштаби й 

рівень розвитку сфери дозвілля залежать від економіки, рівня розвитку 

культури [181].  

Як визнає Р. Белянський, у сучасній теорії і практиці поняття дозвілля 

найбільш часто вживається в таких трьох значеннях, як: синонім вільного 

часу (його частини); синонім неробочої (вільної) діяльності з різними 

модифікаціями; синонім стану або психологічного переживання людини на 

даний момент [13]. Науковець вважає, що в даний час більшість вчених не 

поділяють, а навпаки, більш повно ідентифікують поняття дозвілля і 

вільний час. Час людини, зайнятої суспільно організованою виробничою, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mvkfm_2015_2_17.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2.%D0%9C.$
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навчальною та іншою аналогічною за характером діяльністю, складається з 

двох частин: робочого (або навчального) і позаробочого (або 

позанавчального) часу [13]. Поділяючи думку автора, підкреслимо, що 

організація відпочинку та розваг повинна мати розвиваючу спрямованість і 

бути націленою на підвищення культурного рівня особистості. 

Отже, на формування загальної культури та здорового способу життя 

людини впливають не лише благополучні умови життя, фізичне виховання, 

активна рухова діяльність і хороша спортивна підготовка, а й різноманітні 

заходи культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Враховуючи зазначене, на наше переконання, дозвілля є можливістю 

людини займатися у вільний від роботи час заняттями, що сприяють її 

відпочинку, розважанню, розвитку творчості. Тому, завдання фахівця з 

туризму, який професійно займається організацією дозвілля людей, 

полягають у спрямуванні зусиль на забезпечення відновлення життєвих сил, 

відпочинку, оздоровлення, розвитку та підвищення культурного рівня 

особистості. 

Зазначимо, що питання організації дозвілля, розробки та здійснення 

спеціальних програм проведення вільного часу, стосується такої діяльності, 

як анімація. Як затверджує О. Єрмакова [57, с. 13], анімація як вид сервісу – 

це діяльність професійної команди з розробки та здійснення спеціальних 

програм проведення вільного часу. Це послуга, основними задачами якої є 

створення сприятливих умов для користувачів, підвищення якості 

обслуговування, залучення відпочиваючих до різноманітних дозвільних 

заходів, відновлення, відпочинку та лікування, реклама підприємства 

сервісу для повторного залучення гостей. Анімація, на думку авторині, нині 

як ніколи є актуальною і потребує від працівника швидкого відновлення сил 

під час все більш недовгочасного відпочинку [57, с. 13]. 

Як підтверджує С. Килимистий [83, с. 79], використовуючи 

туристичний сегмент, аніматори запропонували своєрідну модель 

комплексного відпочинку, сутність якого полягає в поєднанні активних, 
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культуротворчих і комунікативних форм спеціально організованої 

дозвіллєвої діяльності. Щоправда, за твердженням пана вченого, на сьогодні 

анімація лише формується як самостійна область туристичної діяльності. 

Цей процес ускладнюється несформованістю переліку ознак, за якими б 

можна було класифікувати анімацію в туризмі, нерозробленістю її 

теоретичного підґрунтя, відсутністю нових методик і технологій 

впровадження анімації в практику туристичної діяльності. На формування 

сутнісних характеристик анімації в туризмі суттєво впливають зміст і 

специфіка видів туризму, тематична спрямованість турів та екскурсій, в 

межах яких реалізуються анімаційні технології. Структура туризму 

детермінує класифікацію анімації в його межах. Для спрощення 

дослідження синергетичних зв’язків туризму й соціокультурної анімації, а 

відтак й процесу аніматизації туризму (впровадження анімаційних 

технологій у всі види туристичної діяльності), автор пропонує синтезувати 

ці сфери дозвіллєвої діяльності у соціокультурне новоутворення – анімацію 

в туризмі [83, с. 79]. 

На основі аналізу теорії та практики анімації, засвідчено, що 

Л. Курило визначає анімацію як стимулювання повноцінної рекреаційної 

соціально-культурної дозвільної діяльності людини шляхом впливу на її 

життєві сили. Також анімація розглядається як діяльність з розробки та 

подання спеціальних програм проведення вільного часу. Характерними 

особливостями анімації є те, що вона: здійснюється у вільний час; 

відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю та ініціативою 

як однієї людини, так і різних соціальних груп; зумовлена національно-

етнічними та регіональними особливостями і традиціями; характеризується 

різноманіттям видів на базі різних інтересів дітей, молоді та дорослих; 

відрізняється глибокою особистісністю і має гуманістичний, 

культурологічний, оздоровчий і виховний характер [211, с. 14-15]. 

Як з’ясував Р. Белянський, структура анімаційної діяльності включає: 

рекреацію, релаксацію, адаптацію, комунікацію, корекцію, реконструкцію, 
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регенерацію. Характеризуючи рекреаційну та анімаційну діяльність, автор 

переконаний, що вона: має яскраво виражені фізіологічні, психологічні та 

соціальні аспекти; заснована на добровільності при виборі роду занять і 

ступеня активності; передбачає не регламентовану, а вільну творчу 

діяльність; формує і розвиває особистість; сприяє самовираженню, 

самоствердженню, саморозвитку та самовихованню особистості через 

вільно вибрані дії; задовольняє потреби особистості та стимулює творчу 

ініціативу [13, с. 129].  

На думку С. Килимистого, анімація в туризмі в своїй структурі 

опирається на два основні типи діяльності: рекреаційний і туристичний. 

Готелі є одним з елементів туристичної інфраструктури, що обумовлює їх 

функції – розміщення і часткового харчування туристів. У переважній 

більшості готелів анімація представлена як додаткова послуга, що входить у 

загальний пакет туристичних послуг. Відтак, за твердженням автора, стає 

очевидним приналежність готельної анімації до загальнотуристичної. У 

туристичній практиці рекреаційна анімація здебільшого функціонує у 

межах рекреаційних систем. Тому, за переконанням ученого, недоцільно 

готелі виділяти в окрему базу анімаційної діяльності, як це роблять 

Н. Гаранін, І. Булигіна. Її форми і в готелях, і в пансіонатах будуть 

співпадати [83, с. 81].  

Як зазначає М. Журавльова, головними функціями анімації в туризмі, 

є: рекреаційна (спрямована на відновлення фізіологічних, та психічних 

ресурсів організму); оздоровча (спрямована на відновлення та розвиток 

фізіологічних можливостей організму, ослаблених у повсякденному житті); 

адаптаційна (спрямована на прискорення переходу від повсякденної робочої 

обстановки до вільної, дозвільної); розважальна (спрямована на зняття 

психічної напруги та отриманню емоційного задоволення); комунікативно-

організаційна (спрямована на стимулювання учасників спортивно-

розважальних заходів до активного міжособистісного спілкування, а також 

позитивного зворотного зв’язку і є більш тонким механізмом впливу на 
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мотивацію до участі в організованих підприємством заходах [62, с. 84]. 

Структуру видів і форм рекреаційної анімації (за С. Килимистим) 

[83, с. 81] вдало ілюструє Таблиця 1.2.  

 

Таблиця 1.2 

Структура видів і форм рекреаційної анімації  

(за С. Килимистим) [83, с. 81]  

Види Форми 

Вербальна 

анімація 

лекції, розповіді, бесіди, дискусії, диспути, обговорення, 

творчі зустрічі, круглі столи, вербальні фестивалі, 

конкурси, концерти, ігри 

Ігрова анімація 

інтелектуальні, рольові, музичні, танцювальні, дворові, 

настільні, конкурсні, віртуальні, азартні ігри, ігри з 

естради 

Спортивна 

анімація 

спортивні, рухливі, командні, групові, індивідуальні 

(парні) ігри, активізації, фітнес (аеробіка, йога, пілатес, 

стречінг та ін.) 

Шоу-анімація 

сценічні шоу, технічні шоу, вистави, мюзикли, кабаре, 

вар’єте, мюзик-холи, кафешантани, ревю, кафконси, 

сценічні алегорії, капусники 

Музично-пісенна 

анімація 

фестивалі, конкурси, концерти, заходи у музичних 

вітальнях і салонах, музично-клубні заходи, музично-

пісенні ігри 

Танцювальна 

анімація 

танцювальні фестивалі, конкурси, концерти, бали, шоу, 

танцювальні вечори, дискотеки, танцювальні ігри, студії 

Комплексна 

анімація 
свята, фестивалі, карнавали, великі рекламні акції 

 

Отже, ми підтримуємо думку С. Килимистого, який вважає, що 

туристична анімація, як і туризм загалом, реалізуючи, серед інших, і 

рекреаційну функцію, має, здебільшого, культурологічний вектор і є 

самодостатнім видом туристичної діяльності. Виходячи з цього, автор 

пропонує розглядати анімацію у контексті її рекреаційного та туристичного 
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базису [83, с. 81].  

Цікавими є також ідеї Т. Дедуріної, яка, розглядаючи сучасні 

тенденції анімаційної практики, вбачає такі типи анімаційних програм 

[48, с. 41], як:  

- ігрові, що засновані на провідному організаційному методі гри; 

- конкурсно-ігрові та конкурсно-видовищні, провідною 

типологічною ознакою яких є метод змагання;  

- фольклорні та видовищно-театралізовані, в основі організації 

яких лежить метод театралізації;  

- художньо-публіцистичні, основним організуючим методом яких 

є метод ілюстрації;  

- танцювально-розважальні, засновані на методі ритмічного руху;  

- спортивно-оздоровчі, в основі технологічної організації яких 

лежить метод фізичної релаксації та рекреації [48, с. 41].  

Тож, з огляду на зазначене, підкреслимо, що для організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації майбутній фахівець з 

туризму має володіти знаннями, уміннями й навичками щодо розроблення 

та реалізації анімаційних програм (конкурси, командні ігри, танці, ранкова 

зарядка тощо) із застосуванням різних засобів (спортивні, рухливі, 

командні, групові, індивідуальні (парні) ігри, активізації, фітнес (аеробіка, 

йога, пілатес, стречінг та ін.), враховуючи категорію клієнтів, місце 

проведення, специфіку підприємства (івент-агенція, готель, санаторій, 

дитячий центр тощо), а також методами як: метод гри; ритмічного руху; 

змагання; фізичної релаксації та рекреації; ілюстрації; театралізації. 

Як зазначає О. Портних [190], головною особливістю заходів 

спортивно-розважальної анімації є те, що виконавцями сценарію (програми) 

стають самі туристи та відпочиваючих і саме це визначає такі основні 

принципи організації анімаційної діяльності:  

- співтворчості – оснований на сумісній роботі фахівців 

анімаційної служби і туристів під час реалізації театралізованих постановок, 
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розважальних конкурсів, ігор та змагань; 

- індивідуального підходу – адаптація заходів та програм під 

можливості кожного її учасника, створення комфортних умов для участі 

кожного туриста та відпочивальника;  

- затребуваності – оснований на визначенні, відборі та 

вдосконаленні заходів і програм, більш затребуваних серед певного 

контингенту туристів та відпочиваючих [190]. 

На основі теоретичного аналізу (А. Альошина, О. Бичук, 

Р. Іваніцький) встановлено, що єдність анімації й спорту полягає в тому, що 

спорт сприяє стимуляції життєвих сил, залучає людей до активної 

діяльності й разом із тим виконує спортивно-оздоровчу функцію [1]. 

Спортивна анімація, на думку дослідників, – це інноваційна діяльність із 

залучення її учасників до активних, творчих міжособистісних стосунків, за 

яких досягається найбільший відновлювально-оздоровчий ефект. Потрібно 

також зауважити, що спортивна анімація поряд із розважальними заходами 

включає також і різноманітні спортивні ігри, виконання фізичних вправ та 

змагання з різних видів спорту. Усе це робить анімаційні програми 

цікавими й корисними для зміцнення здоров’я різних груп населення. 

Проблема впровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку 

населення зумовлена, на переконання науковців, суперечностями між 

значними потенційними можливостями оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності розважального характеру та недостатньою реалізацією цих 

можливостей у місцях масового відпочинку населення; практичною 

необхідністю впровадження програм спортивної анімації в місцях активного 

відпочинку й відсутністю науково обґрунтованих технологій проектування 

та реалізації таких програм [1]. Ми погоджуємось із думками вчених, що 

спортивна анімація передбачає наявність хорошої теоретичної підготовки, 

кваліфікованого персоналу й наявність сучасної матеріальної бази для 

проведення спортивних заходів. 
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Як стверджує Р. Белянський, розглядаючи соціально-культурну 

анімацію, вона є невід’ємною частиною сервісу готелів, клубних установ, 

баз відпочинку, молодіжних розважальних закладів і торгових центрів. 

Жоден святковий захід сьогодні не обходиться без анімаційної програми 

[13, с. 127]. Проте, як запевняє автор, згідно спостережень фахівців в галузі 

анімації та рекреації визначено такі тенденції, як спонтанний підбір 

аніматорів, які часто не мають спеціальної освіти, але володіють творчими 

здібностями в тій чи іншій сфері мистецтва або мають організаційні 

здібності [13, с. 128]. 

Поділяємо думку Р. Белянського [13], щодо недопустимості 

спонтанного вибору фахівців зі спортивно-розважальної анімації для 

здійснення професійної діяльності з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації і зауважимо, що означена діяльність має 

свою специфіку, що полягає в: організації та проведенні спортивних заходів 

анімації з різних видів спорту (пляжний волейбол, футбол, теніс, настільний 

теніс, водна куля, дартс, фітнес, атлетична гімнастика, аква-аеробіка, 

стретчінг тощо), враховуючи категорію клієнтів, час, місце та специфіку 

проведення; організації та проведенні розважальних заходів анімації 

(конкурси, командні ігри, танці, ранкова зарядка тощо), зважаючи на 

категорію клієнтів, час, місце й особливості проведення; розроблення та 

реалізація спортивно-розважальних анімаційних програм з урахуванням 

специфіки підприємства (івент-агенція, готель, санаторій, дитячий центр 

тощо); задоволенні потреб у фізичній релаксації та рекреації туристів; 

популяризації рухової активності, здорового способу життя, туризму. Тому, 

наголосимо, що означені функції та специфіка професійної діяльності з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації має бути 

забезпечена освіченими висококваліфікованими фахівцями. 

Тож, на основі вищевикладеного, в нашому дослідженні ми 

розглядаємо спортивно-розважальну анімацію фахівця з туризму як 

діяльність, що полягає в організації активних, творчих, розважальних і 
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спортивних заходів, фізичних вправ та змагань із різних видів спорту із 

залученням різного контингенту туристів для досягнення відновлювально-

оздоровчого ефекту. 

Розглядаючи заходи спортивно-розважальної анімації як туристичну 

послугу, оскільки, згідно з Законом України «Про туризм» «туристичний 

продукт» визначається як попередньо розроблений комплекс туристичних 

послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або 

пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять 

послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не 

пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань 

об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції 

тощо) [67], зазначимо, що важливе значення для задоволення потреб 

споживачів відіграє саме якість надання такої послуги. Так, на думку 

Н. Замятіної [70, с. 188], важливим завданням для туристичних підприємств 

є створення репутації високої якості обслуговування клієнтів, яку можна 

досягнути колективними зусиллями працівників всіх служб підприємства, 

постійним й ефективним контролем зі сторони адміністрації, проведенням 

роботи з удосконалення форм і методів обслуговування, вивченням і 

впровадженням передового досвіду, нової техніки та технології, 

розширенням асортименту й удосконаленням якості послуг, що надаються. 

Як запевняє вчена, щоб своєчасно реагувати на зниження задоволеності 

клієнтів послугами, туристичне підприємство не повинне нехтувати 

оцінкою такого важливого показника, як якість послуг [70, с. 188]. Ми 

поділяємо думку пані А. Труфен, що туристична послуга – це комплекс дій 

суб’єктів туристичної галузі, які задовольняють потреби споживачів 

[233, c. 277-278].  

Підкреслимо, що успіх надання таких послуг, як заходи спортивно-

розважальної анімації, залежить від ефективної підготовки майбутнього 

фахівця з туризму до їх якісної організації та проведення. 

Зауважимо, що на сьогодні робота фахівця з туризму в якості 
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організатора дозвілля в Україні та за кордоном є дуже затребуваною та 

важливою як для відпочиваючих туристів, так і для роботодавців в будь-

який період часу. Підтвердженням цьому є, зокрема, пропозиції, подані на 

офіційній сторінці GoldenWave, що є лідером в туристичній галузі, щодо 

роботи для аніматорів з туризму (touristentertainer) у готелях й курортних 

центрах за кордоном (Італія , Іспанія , Греція, Болгарія) в зимовий і літній 

сезони, на таких посадах, як: головний аніматор, фітнес-аніматор, дитячий 

аніматор, хореограф, аніматор спортивних розваг [263]. 

Відповідно до сучасної поліфункціональності туристичної анімації, 

що зумовлює розмаїття видів анімаційної діяльності, програм та заходів, на 

думку А. Захаріної, необхідна підготовка фахівців анімаційної діяльності 

[72, с. 59]. Авториня окреслює таке коло завдань аніматора, як:  

− анімація під час трансферів;  

− анімація під час прийому їжі (стилізовані обіди, вечері, 

банкети);  

− анімація під час екскурсій (екскурсійна анімація);  

− спортивна анімація та анімація в дозвільно-відновлювальних 

центрах;  

− анімація в активних видах туризму;  

− музейна анімація з широким спектром можливостей;  

− анімація при організації сімейних, корпоративних, ювілейних, 

святкових заходів та колективного відпочинку;  

− культурно-історичні свята; масові театралізовані видовища; 

фестивалі, ярмарки, карнавали [72, с. 59]. 

Як стверджує теоретичний аналіз (А. Віндюк, А. Захаріна, Є. Захаріна) 

[27, с. 8-9], до функцій та обов’язків анімаційної команди відповідно посад 

належать такі, як:  

- головний менеджер (entertainmentmanager): набір персоналу 

(працівників із досвідом, стажистів); укладення контрактів із готелем, із 

запрошеними групами танцюристів для вечірніх шоу; матеріальне 
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забезпечення команди (форма, матеріали для денних активіті, костюми й 

взуття для вечірніх шоу, грим, витрати); участь у вечірніх шоу (танцюрист, 

актор) за бажанням; 

- шеф анімаційної команди: складання програми заходів за 

погодженням із головним менеджером; керівництво та загальний контроль; 

здійснення анонсів та оголошень впродовж дня і на вечірніх шоу; участь у 

вечірніх шоу (ведучий, актор); 

- асистент шефа: надання допомоги шефові, виконання його 

доручень; щоденний і ретельний контроль за роботою команди; 

- хореограф: постановка й підготовка комедійних, танцювальних 

шоу; проведення репетицій; участь у шоу (ведучий, актор, танцюрист);  

- аніматор міні-клубу: виконання денних «активіті» міні-клубу; 

проведення вечірнього міні-диско; участь у вечірніх шоу (актор, 

танцюрист); 

- аніматор: виконання денних «активіті» на пляжі, басейні, зонах 

розваг та відпочинку за складеною програмою; участь у вечірніх шоу 

(актор, танцюрист); консультація та допомога стажистам; 

- команда світла та звуку (ді-джеї): відповідальність за стан 

звукової та світлової апаратури, музику впродовж дня на території готелю, 

світло й звук на вечірньому шоу та в диско-клубі готелю; 

- спортивний інструктор – підготовка та проведення Занять 

(тренувань) з екстремальних видів спорту та розваг (дайвінгу, стрибків із 

парашутом, рафтінгу та ін.) 

- декоратор: щоденна зміна та підготовка декорацій для шоу; 

- костюмер: підготовка костюмів для шоу, відповідальність за їх 

зберігання й підтримання їх у придатному стані; участь у шоу (за 

можливості та бажання) (актор, танцюрист) [48, с. 8-9]. 

Доречною вбачається думка Є. Захаріної [72, с. 41], яка, розглядаючи 

питання готовності майбутніх фахівців з туризму до здійснення анімаційної 

діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері, дійшла висновку, що оскільки 
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моделювання різних форм дозвілля туристів є одним із професійних завдань 

фахівця з анімації, посилюється потреба у формуванні його творчої 

індивідуальності з певним стилем діяльності. Тому сучасні умови освіти, на 

думку авторині, зумовлюють потребу в готовності майбутніх фахівців з 

туризму до здійснення анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій 

сфері, які повинні мати певний рівень таких сформованих якостей, як: 

комунікативність, відповідальність, самостійність, професіональна 

мобільність, активність, креативність, та відрізнятися широким кругозором, 

інтелектом, міжкультурною компетентністю, терпимістю до інших культур і 

разом із тим, бути творчою та активною особистістю для здійснення 

анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері [72, с. 41].  

Тож, актуальність дослідження зазначеної підготовки, на наш погляд, 

зумовлена випереджальним значенням туризму, важливістю його сталого 

розвитку в світі та країні. Із покращенням добробуту населення зростає 

попит на туристичний продукт, який приводить до збільшення кількості 

туристичних пропозицій. 

Поділяємо думку Є. Захаріної, яка розглядає майбутнього фахівця з 

туризму до анімаційної діяльності як студента вищих навчальних закладів, 

що оволодіває кваліфікацією, яка дозволить йому здійснювати професійну 

діяльність, пов’язану з розробкою, організацією і проведенням 

різноманітних анімаційних заходів у закладах розміщення, відпочинку та 

оздоровлення з метою оздоровлення туристів, підвищення їх настрою, 

відновлення життєвих сил і енергії [72, с. 59]. 

Важливість дослідження окресленої проблеми базується на таких 

нормативних документах, як: Закон України «Про туризм» [67], що 

проголошує забезпечення становлення туризму як високорентабельної 

галузі економіки України та створення нових робочих місць, – як 

пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму; Концепція 

розвитку санаторно-курортної галузі [100], що визначає створення умов для 

поліпшення стану здоров’я, продовження тривалості життя та періоду 
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активного довголіття населення, упровадження здорового способу життя 

шляхом формування та розвитку ефективного, прибуткового та 

конкурентоспроможного на світовому ринку курортного комплексу – 

стратегічною метою державної політики в сфері діяльності курортів [100]; 

Концепція популяризації України у світі та просування інтересів України у 

світовому інформаційному просторі [201], що декларує спрямування на 

підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України. 

Доцільність обраної проблеми дослідження зумовлена визначенням у 

Класифікаторі професій України [85] таких професійних назв робіт, як: 

інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець із 

організації дозвілля. 

На основі теоретичного аналіз наукових робіт [9; 13; 13; 26; 28; 48; 72; 

72; 97; 111; 211] проаналізовано тлумачення таких понять, як: дозвілля; 

анімація; спортивно-розважальна анімація; заходи спортивно-

розважальної анімації. Визначено, що спортивно-розважальна анімація 

фахівця з туризму розглядається як інноваційна діяльність, що складається з 

організації активних, творчих, розважальних і спортивних заходів, фізичних 

вправ та змагань із різних видів спорту, із залученням туристів різних груп 

населення, задля досягнення відновлювально-оздоровчого ефекту.  

Підкреслено, що анімація в туризмі у своїй структурі опирається на 

два основні типи діяльності: рекреаційний і туристичний. Готелі є одним з 

елементів туристичної інфраструктури й у переважній більшості готелів 

анімація представлена як додаткова послуга, що входить у загальний пакет 

туристичних послуг [83]. Встановлено, що для організації спортивно-

розважальної анімації майбутній фахівець з туризму має володіти знаннями, 

уміннями й навичками щодо розроблення анімаційних програм, а також 

такими методами для проведення анімаційної діяльності, як: метод гри; 

ритмічного руху; змагання; фізичної релаксації та рекреації; ілюстрації; 

театралізації. 
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Отже, визначення сутності спортивно-розважальної анімації фахівця 

із туризму ґрунтується на розумінні науковцями анімації як: діяльності, що 

включає рекреацію, релаксацію, адаптацію, комунікацію, корекцію, 

реконструкцію, регенерацію (Р. Белянский) [13]; діяльності професійної 

команди з розробки та здійснення спеціальних програм проведення вільного 

часу; послуги, задачами якої є створення сприятливих умов для 

користувачів, підвищення якості обслуговування, залучення відпочиваючих 

до різноманітних дозвільних заходів, відновлення, відпочинок та лікування, 

реклама підприємства для залучення гостей (О. Єрмакова [57]); 

самодостатнього виду туристичної діяльності, що реалізує, серед інших, 

рекреаційну функцію, має, здебільшого, культурологічний вектор, 

розглядається в контексті рекреаційного й туристичного базису 

(С. Килимистий [83]); стимулювання повноцінного рекреаційного 

соціально-культурного дозвілля людини шляхом впливу на її життєві сили, 

особливостями якого 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 [111]). 

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. 

Відповідно сформульовано функції професійної діяльності майбутнього 

фахівця з туризму під час проведення спортивно-розважальних анімаційних 

заходів, а саме: рекреаційна, оздоровча, адаптаційна, розважальна, 

комунікаційно-організуюча; та її особливість, що полягає в доборі 

анімаційних програм відповідно до контингенту туристів, специфіки 

підприємства (івент-агенція, готель, санаторій, дитячий центр тощо) та його 
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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). 

Отже, наступним кроком дослідницького пошуку вбачаємо за 

доцільне з’ясувати сутність, зміст та структуру готовності майбутніх 

фахівців із туризму до проведення заходів спортивно-розважальної анімації.  

 

 

1.2. Сутність, зміст та структура готовності майбутніх фахівців 

із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації 

 

Розвиток туристичної індустрії в умовах постійної трансформації 

соціально-економічної і політичної ситуації в світі спонукає до 

реформування системи освіти, зумовлює пошук нових шляхів підготовки 

особистості фахівця, здатного до ефективної взаємодії й комунікації з 

представниками інших держав, здатному працювати у полікультурному 

середовищі (Л. Титаренко) [228, с. 82]. Сучасні тенденції розвитку 

професійної туристської освіти враховують такі чинники: глобалізацію; 

зростання конкуренції; високу мобільність капіталів і робочої сили; 

розвиток сфери послуг і зростання впливу Світової організації торгівлі; 

поширення нових технологій, особливо в галузі інформатики та 

телекомунікацій; розвиток індустрії туризму, культури і відпочинку; 

збільшення тривалості життя; зростання стурбованості і невпевненості в 

майбутньому, що викликаються зміною роботи (О. Зорин) [78, с. 15]. 

Зазначимо, що відповідно до Ст. 27. Закону України «Про туризм» 

[67], наукові дослідження розвитку туризму проводяться з метою розробки 

пропозицій щодо удосконалення професійної підготовки фахівців у сфері 

туристичної діяльності. 
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Теоретичний аналіз психолого-педагогічних робіт щодо з’ясування 

питання готовності майбутніх фахівців із туризму до проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації, надав можливість з’ясувати, що 

підґрунтям для визначення сутності, змісту та структури цієї готовності 

слугують наукові роботи дослідників у різних аспектах.  

Так, у педагогічній сфері питання професійної підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти стали предметом дослідження таких вітчизняних 

вчених, як: І. Верблюдов – основні вимоги до професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів педагогічних вузів [23]; О. Гура – психолого-

педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу [45]; 

М. Данилко – формування готовності до професійної діяльності майбутніх 

учителів фізичної культури [46]; Є. Захаріна - особливості професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в 

рекреаційно-оздоровчій сфері [71; 72; 72]; Р. Карпюк – теоретичні і 

методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах [81]; Т. Коваль – 

теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних 

технологій майбутніх менеджерів-економістів [88]; Т. Поясок – система 

застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

економістів у вищих навчальних закладах [192]; Л. Сущенко – професійна 

підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту [222; 223; 

225; 226]; І. Ткачівська – підготовка майбутніх учителів фізичної культури 

до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями [229]; В. Черняков – передумови 

формування соціально-педагогічної активності майбутнього вчителя 

фізичної культури [248]. 

Різні питання професійної підготовки фахівців туристичної галузі 

досліджували вітчизняні: В. Аніщенко - вдосконалення екологічної 

підготовки фахівців сфери туризму в умовах безперервної освіти [4]; 

Л. Безкоровайна – теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах [6; 7; 7; 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/94271/source:default
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9; 10]; М. Галицька – формування у студентів вищих навчальних закладів 

сфери туризму готовності до іншомовного спілкування [34]; О. Корніяка - 

комунікативна культура як умова фахового й особистісного зростання 

працівників сфери туризму [101]; Л. Лебедик – компетентнісний підхід у 

підготовці фахівців туристичної галузі [115]; Л. Лук'янова - концепція 

професійного мислення спеціаліста туристської галузі [141]; С. Масліч – 

формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з 

організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах [149]; 

П. Олійник - активні форми і методи навчання та критерії вибору при 

підготовці фахівців для сфери туризму [167]; В. Федорченко – теоретичні та 

методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму [241]; А. Чорний - 

безперевна освіта як умова підготовки нової генерації фахівців туристської 

сфери [251] та зарубіжні: О. Зорин – дидактико-кваліфікаційний комплекс 

професійної туристської освіти [78]; В. Квартальнов – педагогічна 

концепція професійної туристської освіти [82]. 

Питанням щодо організації спортивного, оздоровчого туризму 

приділили увагу в наукових працях: А. Конох – професійна підготовка 

майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищому 

навчальному закладі [94; 95; 96; 97; 98]; К. Короленко – формування 

професійної компетентності майбутніх організаторів спортивно-масової та 

туристської роботи у процесі вивчення фахових дисциплін [102]; Л. Кудіна - 

виховання екологічної свідомості молоді засобами активного туризму [107]; 

Н. Маковецька  – врахування особливостей спортивно-оздоровчого туризму 

в процесі підготовки фахівців туристичної галузі [143; 144; 145]. 

Розгляд різноманітних питань готовності фахівців до проведення 

заходів анімації в роботах науковців стали підґрунтям для з’ясування 

особливостей її формування у майбутніх фахівців із туризму, а саме: 

вітчизняні: Л. Волік – підготовка майбутніх педагогів до анімаційної 

діяльності [31]; А. Захаріна – особливості професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій 

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
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90$
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сфері [72]; Т. Лесіна – професійна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів-аніматорів: деякі підходи щодо вдосконалення [118]; 

В. Семиченко – концептуальні основи підвищення адаптаційних 

можливостей спеціалістів у галузі туристської діяльності [209]; та 

зарубіжні: Р. Белянський – потенціал соціально-культурної анімації та 

рекреації в організації дозвілля населення [13]; О. Портних – проблема 

підготовки бакалаврів з туризму до анімаційної діяльності в умовах закладів 

вищої освіти [190]; О. Приєзжева – педагогічні умови підготовки студентів 

до анімаційної діяльності в процесі професійної туристичної освіти [193] 

вчені. 

На основі теоретичного аналізу [13; 13; 57; 67; 72; 72] з’ясовано, що 

якість та ефективність проведення майбутнім фахівцем з туризму заходів 

спортивно-розважальної анімації залежить від наявності в нього таких 

професійних знань, умінь, навичок та особистісних якостей, як:  

- знань щодо: знань з технології створення програм спортивно-

розважальної анімації; організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в туристичній сфері в різних умовах (на туристичних 

підприємствах, санаторіях, базах відпочинку, дитячих оздоровчих таборах, в 

розважальних центрах, вітчизняних та зарубіжних готелях, парках розваг та 

ін.) з урахуванням особливостей контингенту туристів (вікових, статевих, 

релігійних, національних, культурних, фізичних); специфіки роботи з 

іноземними партнерами, клієнтами; основ загальної та фізичної підготовки 

та здорового способу життя; 

- умінь щодо: організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації (спортивних та рухливих ігор, естафет, спортивно-

розважальних конкурсів, змагань і свят) в різних умовах вітчизняних та 

зарубіжних підприємств туристичної сфери (санаторіїв, баз відпочинку, 

дитячих оздоровчих таборів, розважальних центрів, готелів, парків розваг 

тощо) з використанням різних форм (масових, групових, індивідуальних) та 

засобів (комплексів вправ, танцювальних та фітнес програм, аквааеробіки, 
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атлетичної гімнастики, спортивних і рухливих ігор, естафет, змагань, 

спортивних свят) із урахуванням особливостей контингенту туристів 

(вікових, статевих, релігійних, національних, культурних, фізичних); 

розроблення супровідної документації (програм, планів, сценаріїв); 

моніторингу привабливості заходів спортивно-розважальної анімації серед 

туристів; уміння працювати в команді; розроблення спортивно-

розважальних планів та програм; 

- навички з: організації, створення та популяризації заходів 

спортивно-розважальної анімації із застосуванням різних форм (масових, 

групових, індивідуальних), засобів (комплексів вправ, танцювальних та 

фітнес програм, аквааеробіки, атлетичної гімнастики, спортивних та 

рухливих ігор, естафет, конкурсів, змагань, спортивних свят), методів 

реалізації в різних умовах вітчизняних та зарубіжних підприємств 

туристичної сфери (санаторіїв, баз відпочинку, дитячих оздоровчих таборів, 

розважальних центрів, готелів, парків розваг тощо), із різним матеріальним 

забезпеченням (використання спортивного інвентарю, обладнання, 

тренажерів для спортивних майданчиків, спортивних залів, паркових зон, 

пляжів, сцен та подіумів, басейнів), для різного контингенту туристів (за 

віком, статтю, релігійною, національною, культурною приналежністю, 

фізичним розвитком);  

- якості: самоконтролю; самоаналізу; витриманості; гарного 

фізичного стану; спортивної підготовленості; здорового способу життя; 

полікультурності; лідерства; адаптивності; креативності; комунікабельності; 

самостійності; рефлексії; усвідомлення себе в професії; постійного 

професійного та особистісного розвитку та самовдосконалення. 

Тож, для розкриття сутності, змісту та структури готовності 

майбутніх фахівців із туризму до проведення заходів спортивно-

розважальної анімації зупинимось на з’ясуванні в педагогічній науці таких 

понять, як: «професійна підготовка», «компетентність», «професійна 

готовність», «професійна готовність студента», «готовність». 
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З’ясовуючи питання професійної підготовки фахівців туристичної 

галузі, Л. Лебедик стверджує, що сучасній професійній освіті властивий 

перехід від кваліфікаційного підходу до компетентнісного, де 

«компетентність» і «компетенція» є центральними поняттями [115, с. 61]. І 

далі, на думку автора, компетентнісний підхід у аналізі аспектів оцінювання 

результатів навчання послуговується не поняттями «підготовленість», 

«освіченість», «загальна культура», «вихованість» тощо, а виключно 

поняттями «компетентність» і «компетенція» студентів.  

На основі поглядів прихильників компетентнісного підходу до освіти, 

науковець робить висновок, що компетентність слід розглядати як якість, 

властивість особистості, особистісно-діяльнісний результат, який 

формується у студента в процесі підготовки, а компетенції – нормативно 

задані характеристики майбутнього фахівця. Освіченість людини 

вимірюється у знаннях і вміннях, компетентність – у компетенціях. Як 

стверджує авториня, структуру ключових компетенцій вчені інколи 

подають через набір таких компонентів:  

- базова компетентність;  

- компетентність у сфері культури і дозвілля;  

- компетентність у побутовій сфері;  

- компетентність у сфері соціально-трудової діяльності;  

- загальнокультурна компетентність;  

- допрофесійна компетентність;  

- методологічна компетентність;  

- політичні компетенції;  

- соціальні компетенції;  

- міжкультурні компетенції;  

- комунікативні компетенції;  

- інформаційні компетенції [115, с. 62].  
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Зазначимо, що в науковому дослідженні Н. Степанець, до 

професійних компетенцій освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 

напрямом підготовки «Туризм» віднесено такі компетенції, як:  

- теоретико-технологічні – наявність системи професійних знань, 

спроможність інтеграції знань у нових ситуаціях, здатність до ефективних 

розв’язань традиційних та нетрадиційних завдань, самостійно одержувати 

інформацію, постійно підвищувати освітній рівень;  

- виробничо-технологічна – здатність планувати технологічні 

процеси, використовувати досвід інших, володіння інформаційними 

технологіями;  

- соціально-комунікативна – готовність до взаєморозуміння та 

взаємодії у комунікації та стосунках, здатність до обговорення та прийняття 

спільних рішень, здатність брати відповідальність за їх реалізацію на себе, 

здатність уникати конфліктів, толерантно розв’язувати їх між іншими 

учасниками виробничого колективу [9, с. 78]. 

Щодо поняття «професійна готовність студента», за переконанням 

Т. Поясок, – це особистісна якість, суттєва передумова ефективності 

діяльності після закінчення вищого навчального закладу. Професійна 

готовність студента допомагає молодому фахівцю успішно виконувати свої 

обов’язки, використовувати знання, досвід, зберігати самоконтроль, 

перебудовуватись при появі непередбачуваних перепон [192, c. 61]. Як 

наголошує О. Гура, проходження етапів освоєння професії залежить від 

рівня здібностей людини, які відрізняються не тільки спрямованістю, 

кількісними і якісними характеристиками, а й рівнем і масштабом, мірою 

освоєння професійної сфери. Особливо високий рівень розвитку здібностей 

особистості визначають поняттями «майстерність», «талановитість», 

«геніальність» [45, с. 50]. 

Розкриваючи поняття «професійна підготовка», Т. Коваль зазначає, 

що в електронному словнику воно подається під кутом системного підходу 

як система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує 
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формування в особистості знань, навичок, умінь, професійної готовності та 

спрямованості. А «професійна готовність» – це суб’єктивний стан 

особистості, котра вбачає себе підготовленою до відповідної професійної 

діяльності та прагне її виконувати [88, с. 39].  

На думку Т. Поясок, професійна готовність є результатом професійної 

підготовки, якістю особистості і є регулятором успішності професійної 

діяльності, різновидом установки. При формуванні готовності майбутнього 

фахівця економічного профілю в процесі професійної підготовки 

створюється самооцінка можливостей у їх співвідношенні з майбутніми 

труднощами; формуються установки на усвідомлення професійної задачі; 

визначаються спеціальні способи діяльності і моделі відповідної 

професійної поведінки. Психологічна готовність студента до професійної 

діяльності, на думку вченої, проявляється в формі установок, які передують 

будь-яким психічним явищам і проявам, у вигляді мотиваційної готовності, 

професійно-особистісної готовності до самореалізації [192, c. 60-61]. 

В той же час, на думку А. Сидорук, під готовністю особистості до 

діяльності у сучасній вітчизняній науці розуміють стан мобілізації 

психологічних та психофізіологічних систем людини, які забезпечують 

виконання певної діяльності. У такому контексті виокремлюються декілька 

видів готовності: 1) операційна – володіння певним набором способів дій, 

знань, умінь та навичок, а також можливості набуття нового досвіду в 

межах певної діяльності; 2) мотиваційна – система спонукальних якостей 

щодо певної діяльності (мотиви пізнання, досягнення, самореалізації тощо); 

3) соціально-психологічна – рівень зрілості комунікативної сфери 

особистості, вміння здійснювати колективну розподілену діяльність, 

підтримувати стосунки в колективі, уникати деструктивних конфліктів; 

4) психофізіологічна – готовність систем організму діяти у певному напрямі 

[211, с. 38]. І далі авториня запевняє, що незважаючи на те, що готовність як 

психічний стан виникає як результат впливу навколишньої дійсності на 

людину, вона є стійкою характеристикою особистості, інтегративною 
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якістю, яке потрібно формувати у спеціально створених умовах, 

цілеспрямовано. Саме така готовність є суттєвою передумовою успішної 

діяльності, складається з певних взаємопов’язаних компонентів, є 

результатом спеціальної підготовки та активного дієвого стану особистості 

[211, с. 38]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, щодо тлумачення поняття 

«готовність до професійної діяльності» надав можливість виокремити такі 

визначення, як: здатність до пізнання індивідуальних особливостей (образ 

«Я»), аналізу професій і ухвалення рішення на основі зіставлення цих двох 

видів знань, тобто здатність до свідомого оволодіння професією 

(С. Дружилов [55], О. Лебедєв [114]); стійка система професійно важливих 

якостей особистості (позитивне ставлення до вибору виду професійної 

діяльності, організованість, самовладання), її досвід, необхідні навички, 

уміння, знання (О. Маркова [148]); стійкий стан особистості студента, в 

основі якого лежить динамічне сполучення певних властивостей, що 

включає спрямованість інтересів і нахилів, його практичний досвід та 

знання власних особливостей у зв’язку з оволодінням професією 

(С. Чистякова [249]); внутрішня переконаність і усвідомленість факторів, 

що впливають на оволодіння професією, поінформованість про світ праці, 

про те, які фізичні й психологічні вимоги пред’являє професія до людини 

(С. Чистякова, П. Лернер, Н. Родичев) [250, с. 36].  

Імпонує твердження Т. Поясок, що однією з актуальних проблем є 

проблема готовності людини до професійної діяльності. Як вважає 

авториня, вивчення загальної проблеми готовності до праці почалося в 50-ті 

роки в зв’язку з необхідністю професійного навчання людей різним видам 

праці. Як з’ясувала вчена, згідно з визначенням О. Конюхової, готовність – 

це умова успішного виконання професійної діяльності, яка повинна 

формуватися та удосконалюватися як самою людиною, так і всією системою 

заходів, які проводяться державою в цілому; поняття готовності до 

високопродуктивної діяльності в певній галузі праці, суспільному житті 
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Б. Ананьєв визначає як прояв здібностей, а В. Крутецький пропонує 

називати готовністю до діяльності весь синтез властивостей особистості як 

більш широке поняття, ніж здібності; категорія готовності використовується 

в літературі, як зазначає О. Конюхова, для позначення її як умови і 

регулятора діяльності, психологічного стану, установки наявності у суб’єкта 

певних потреб, як синтезу властивостей особистості тощо [192, с. 59-60]. У 

сучасній науці «готовність особистості до діяльності» визначається через 

такі категорії як установка, смислова установка, система ставлень тощо 

(А. Сидорук) [211, с. 38]. 

Як зазначають М. Дьяченко та Л. Кандибович, – загальна готовність 

до професійної діяльності являє собою структуру, до якої входять: 

1) позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності, професії; 

2) адекватні вимогам діяльності і професії риси характеру, темперамент, 

мотивація; 3) необхідні знання, навички, вміння; 4) стійкі професійно 

важливі особливості сприйняття, уваги, мислення, емоційних і вольових 

процесів. Професійна готовність майбутнього фахівця, на думку 

М. Дьяченко, Л. Кандибович, – це знання ним його майбутніх обов’язків, 

правильне використання власних знань та досвіду, збереження 

самоконтролю та здатність перестроюватися залежно від конкретної 

ситуації. Професійна готовність – це визначальна умова швидкої адаптації 

молодого фахівця до нових умов, основа подальшого підвищення його 

кваліфікації. За своїм змістом така готовність є єдністю стійких та 

ситуативних установок на активні та цілеспрямовані дії [211, с. 40]. 

На думку С. Витвицької, професійна готовність є не тільки 

результатом, але й метою професійної підготовки, початковою та основною 

умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості, що 

підкреслює діалектичний характер готовності, як якості, стану та 

динамічного процесу. Авториня зазначає, що таке розмежування дозволяє 

більш детально аналізувати поняття професійної готовності до діяльності 

[24, с. 3].  
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Як підкреслює Р. Карпюк, у психолого-педагогічній літературі 

поняття «готовність» має ряд інтерпретацій у зв’язку з різними проблемами 

досліджень і визначається так: психологічна установка (Д. Узнадзе); 

наявність здібностей (С. Рубінштейн); стан підготовленості, здатність 

людини ставити мету, вибирати способи її досягнення, здійснювати 

самоконтроль, будувати плани й програми діяльності (Ю. Кулютін, 

Г. Сухобська). Поняття «готовність», за твердженням вченого, тлумачать як: 

настроєність особистості на певну поведінку, установка на активні й 

доцільні дії, пристосування особистості для успішних дій у цей момент, яке 

обумовлене мотивами й психічними особливостями особистості 

(М. Дяченко, Л. Кандибович); особливий психічний стан, який забезпечує 

високу дієздатність, або як психічний стан, що займає проміжне положення 

між психічними процесами й властивостями особистості, створюючи 

функціональний рівень, на тлі якого розвиваються процеси, необхідні для 

забезпечення результативності професійної діяльності (К. Платонов); 

особливий стан особистості, який проявляється на функціональному рівні; 

інтегративний прояв особистості, тобто на особистісному рівні; особливий 

психологічний стан особистості, який може проявлятися як на 

функціональному, так і на особистісному рівнях; стійка характеристика 

особистості, цілісний комплекс, який включає індивідуально-цільовий, 

інформаційно-гностичний і рефлексивно-оціночний компоненти, котрі 

відповідають вимогам освіти й умовам професійної діяльності (Р. Конькова) 

[81, с. 35-36].  

Здійснений аналіз А. Сидорук наукових підходів до розуміння 

сутності готовності особистості до професійної діяльності дає змогу 

стверджувати, що вона є: 

- певним внутрішнім станом особистості, що виникає внаслідок 

впливу на особистість зовнішніх чинників, пов’язаних із задоволенням 

потреб; 
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- розуміється через систему установок, смислів, ставлень, 

спрямованості особистості та визначає її суб’єктну позицію по відношенню 

до дійсності та самої себе; 

- усвідомленою, емоційно наповненою, вибірковою, надає певну 

спрямованість поведінці людини та визначає її цінності; 

- результатом учення – цілеспрямованого, усвідомленого 

опанування особистістю нового досвіду; 

- складається з декількох компонентів: мотиваційних, 

інтелектуальних, емоційно-вольових; 

- визначає успішність діяльності людини в цілому та професійної 

діяльності зокрема [211, с. 41]. 

У визначенні А. Сидорук поняття «готовність майбутніх учителів 

фізичної культури до анімаційної діяльності в загальноосвітній школі» – це 

інтегративний стан особистості, її системна якість, що визначає успішність 

підготовки, організації та проведення анімаційних заходів у навчально-

виховному процесі [211, с. 47]. За твердженням ученої М. Галицької, 

поняття «готовність до іншомовного спілкування у майбутніх фахівців 

сфери туризму» розглядається як інтегративна професійна характеристика 

особистості, що визначає рівень професіоналізму майбутнього фахівця 

щодо його іншомовної комунікативної компетенції та включає потреби, 

мотиви, психологічні якості, предметні та інтелектуальні знання, уміння й 

навички, які дозволяють успішно використовувати іноземну мову для 

виконання професійних завдань [34, с. 10-11]. 

Так, на основі аналізу психолого-педагогічних джерел, спеціалізованої 

літератури з туризму та гостинності, А. Віндюком визначено поняття 

«готовність майбутнього фахівця з готельно-курортної справи до 

професійної діяльності в індустрії гостинності», яке розглядається як 

інтегративне особистісне утворення, що складається з мотиваційного (що 

відображає мотивацію студентів до діяльності в індустрії гостинності, 

інтересу до обраної професії, пов’язаної з наданням готельних послуг); 
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когнітивного (характеризує знання студентів про закони розвитку системи 

індустрії гостинності, взаємодії, відносин з клієнтами, міжнародні 

стандарти якості та традиції гостинності); діяльнісного (відображає 

професійно орієнтовані вміння й навички студентів, достатні для 

конкурентної й мобільної діяльності в індустрії гостинності); особистісного 

(характеризує вольову саморегуляцію та здібності студентів до діяльності у 

сфері «людина – людина»); здоров’язбережувального (охоплює знання, 

уміння й навички студентів щодо ведення та дотримання здорового способу 

життя) компонентів, які визначають сукупність професійно орієнтованих 

знань, умінь та навичок, особистісних якостей, які дають змогу ефективно 

розробляти, реалізовувати та просувати готельно-курортні послуги 

[27, с. 13]. 

Отже, зважаючи на зазначене щодо тлумачення поняття «готовність», 

в дослідженні ми підтримуємо думку Т. Поясок, яка запевняє, що це – 

активно-дієвий стан особистості, установка на певну поведінку, 

змобілізованість сил для виконання задачі. Для готовності до діяльності 

потрібні знання, уміння, навички, настроєність і рішучість здійснити ці дії. 

Готовність до певного виду діяльності передбачає певні здібності. 

Психологічними передумовами виникнення готовності до виконання 

навчальної чи трудової задачі є розуміння, усвідомлення відповідальності, 

бажання досягти успіху, визначення послідовності і способів виконання 

роботи [192, с. 60]. 

Теоретичний аналіз щодо з’ясування структури готовності майбутніх 

фахівців із туризму до проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

надав можливість з’ясувати, що структуру готовності майбутнього фахівця 

до професійної діяльності науковці розглядають по-різному в залежності від 

теоретичного підґрунтя педагогічної науки, нормативних основ та вимог до 

професійної підготовки, специфіки майбутньої професійної діяльності 

особи фахівця. 
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Також, на основі аналізу психолого-педагогічних досліджень 

Р. Карпюк визначив структуру готовності до професійної діяльності, що 

складається із таких взаємозалежних елементів, як: усвідомлення своїх 

потреб, цілей, рішення яких приводить до задоволення потреби; 

осмислювання й оцінка умов, у яких буде відбуватися професійна 

діяльність; визначення на основі досвіду найбільш імовірних способів 

вирішення професійних завдань; прогнозування прояву своїх 

інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових процесів; оцінка 

співвідношення своїх можливостей; мобілізація сил відповідно до умов і 

завдань. І далі, як стверджує автор, М. Дяченко та Л. Кандибович 

виокремлюють такі структурні компоненти готовності до професійної 

діяльності: мотиваційний (відповідальність за виконання завдань, почуття 

обов’язку); орієнтаційний (знання й уявлення про особливості й умови 

діяльності, її вимоги до особистості); операційний (володіння способами й 

прийомами діяльності, необхідними знаннями, навичками, уміннями, 

процесами аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення); вольовий 

(самоконтроль, самомобілізація, уміння керувати діями, з яких складається 

виконання обов’язків); оцінний (самооцінка своєї підготовки й відповідність 

процесу вирішення професійних завдань оптимальним зразкам) [81, с. 37]. 

Водночас А. Сидорук упевнює, що саме мотиваційно-цільовий, 

когнітивно-змістовий, діяльнісно-творчий та рефлексивно-оцінний 

компоненти є складовими такого явища, як готовність майбутніх учителів 

фізичної культури до анімаційної діяльності [211, с. 57]. 

Як переконує Т. Поясок, учені М. Дмитрієва, А. Крилов, А. Нафтульєв 

виділяють такі компоненти готовності, як: 

а) мотиваційний (потреба успішно виконати поставлену задачу, 

зацікавленість діяльністю, прагнення домогтися успіху і показати себе з 

кращої сторони); 

б) пізнавальний (розуміння обов’язків, задач, оцінки її значущості, 

знання засобів досягнення цілі, уявлення вірогідних змін обставин); 
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в) емоційний (почуття відповідальності, впевненості в успіху, 

захвату); 

г) вольовий (управління собою, мобілізація сил, зосередження на 

задачі, відволікання від сторонніх впливів, подолання сумнівів, страху) 

[192, с. 60].  

В своєму дослідженні щодо підготовки фахівців сфери туризму до 

іншомовного спілкування М. Галицька визначила такі компоненти 

готовності студентів, як: комунікативно-мотиваційний компонент – 

відображає формування позитивної мотивації майбутніх фахівців сфери 

туризму щодо іншомовного спілкування; змістовий – оволодіння 

студентами змістом іншомовного спілкування; процесуальний – 

формування необхідних умінь і навичок студентів щодо адекватної 

мовленнєвої поведінки у відповідних мовленнєво-комунікативних 

ситуаціях; самооцінний компонент – самостійну і виважену оцінку 

студентом власної комунікативної поведінки у процесі спілкування та 

комунікативних здібностей співрозмовника [34, с. 11]. 

Підтримуючи погляди А. Віндюка [26], вважаємо, що до 

компонентної структури готовності майбутнього фахівця із туризму до 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації належать такі, як: 

мотиваційна, когнітивна, діяльнісна та рефлексивна складові. 

Враховуючи вищезазначене та базуючись на концептуальних основах 

наукового бачення сутності й структури готовності фахівця до професійної 

діяльності (О. Гура [45], А. Деркач [50], Н. Кузьміна [110], А. Маркова [148] 

та ін.), зокрема, до роботи в туристичній сфері (Л. Безкоровайна [7; 8; 10], 

А. Віндюк [26; 27], А. Конох [95; 96; 97], Н. Маковецька [143; 144; 145], 

В. Федорченко [241] 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, 
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зумовлює ефективність надання послуг зі спортивно-розважальної анімації 

для різних груп туристів.  

Акцентовано, що структура готовності майбутнього фахівця із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації 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 груп туристів;  

- рефлексивний, що відображує наявність інтегративних 

властивостей професійного, креативного, рефлексивного мислення; 

прагнення до самовдосконалення, популяризації здорового способу життя й 

розвитку туризму; усвідомлення важливості своєї професії, виконання 

професійних завдань. 

Отже, з огляду на зазначене, доцільним вбачається вивчення 

сучасного зарубіжного і вітчизняного досвіду підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, сформованості їх готовності до практичного 

здійснення цих заходів. 
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1.3. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації 

 

В умовах постійно зростаючих вимог до рівня туристичного 

обслуговування Всесвітня туристська організація ООН (ЮНВТО) приділяє 

все більше уваги якості підготовки туристського персоналу і розглядає 

якість туристської освіти як ключовий фактор, що визначає сталий розвиток 

туристських дестинацій, привабливість, конкурентоспроможність 

туристичного продукту, ефективність туристських підприємств і 

навчальних закладів в усьому світі [178, с. 215]. 

Як зазначає Л. Безкоровайна, роль ЮНВТО як міжнародної 

міжурядової організації в галузі туризму, що є агенцією ООН та відповідає 

за загальнодоступність туризму й перспективний розвиток туристичної 

галузі, полягає у сприянні розвитку туристичної діяльності, що забезпечує 

зміцнення міжнародних зв’язків, досягнення взаєморозуміння між народами 

різних країн, розширенні торгового партнерства між державами [7, с. 99]. 

Серед функцій, що виконує ЮНВТО, авторка вказує на такі, як: 

- координація роботи міжнародних та національних організацій в 

сфері туристичної діяльності: 

- надання урядам держав регіональних програм розвитку 

туристичної галузі, визначення інвестиційної привабливості та складання 

генеральних планів економічної обґрунтованості розвитку туристичних 

напрямів; 

- навчання персоналу, його професійна підготовка в системи 

туристичної освіти ЮНВТО; 

- фінансування і реалізація проєктів розвитку туристичної 

індустрії; 

- ініціація проведення заходів щодо захисту навколишнього 

середовища від негативного впливу, сприяння пропаганді еко-туризму; 
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- моніторинг і складання щорічних оглядів, прогнозів щодо 

розвитку перспективних туристичних напрямів, публікація новітніх 

статистичних даних з туристичної діяльності країн-членів ЮНВТО; 

- сприяння безперешкодному наданню туристичних послуг. 

До основних напрямів діяльності ЮНВТО дослідниця відносить: 

- підвищення конкурентоспроможності туристичної діяльності 

(кризове управління, тенденції туристичного ринку); 

- підвищення рівня освіти в галузі надання туристичних послуг 

(фонд Themis базується в Андоррі та організовує тренінги, навчає персонал 

для потреб туристичного сектору за такими чотирма визначальними 

програмами, як: стратегія, потенціал, волонтери, та TedQual); 

- зміни клімату (співпраця з приватними компаніями і 

громадськими організаціями, академіями та цивільними об’єднаннями щодо 

використання нових технологій у туристичному секторі, спрямованих на 

збереження навколишнього середовища); 

- сприяння сталому розвиткові туризму; 

- збільшення зайнятості населення в галузі туристичних послуг, 

що забезпечує зниження показників рівня бідності [7, с. 99-100]. 

Програма TedQual, що є системою ЮНВТО для сертифікації закладів 

освіти, які здійснюють підготовку фахівців з туризму забезпечує постійний 

розвиток і вдосконалення туристичної освіти, навчально-дослідних програм. 

Визнано, що на сьогодні Міжнародна стандартна класифікація освіти 

(МСКО) як частина міжнародної системи економічних і соціальних 

класифікацій ООН, є еталонною і слугує організації та впорядкуванню 

освітніх програм, відповідних кваліфікацій за рівнями й галузями освіти, а 

також є результатом узгодження 195 країнами-членами ЮНЕСКО 

(Л. Безкоровайна) [9 с. 12]. 

Тож, розглянемо досвід підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації у 

зарубіжних країнах. 
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Підкреслимо, що особливість сучасної світової професійної 

підготовки майбутніх фахівців із туризму полягає у тісному взаємозв’язку 

освіти та майбутньої професійної діяльності. Така підготовка спрямована на 

формування у майбутніх фахівців якостей професіонала, 

конкурентоспроможного спеціаліста, здатного до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації, якісного надання туристичних 

послуг, маркетингу туристичного ринку, розроблення та просування 

туристичного продукту, планування розвитку туристичної індустрії [51].  

До основних властивостей закладів вищої освіти світу, які готують 

кадри для сфери туризму і гостинності, належать: 

- по-перше, наявність істотних відмінностей між західно-

європейською та північно-американською системами професійної освіти 

фахівців для індустрії туризму і гостинності:  

західно-європейська система професійної освіти акцентує увагу на 

академічній освіті (традиція «системного базового навчання»); північно-

американська - акцентує увагу на прикладному характері навчання з 

пріоритетним розвитком практичних умінь і навичок персоналу для туризму 

й гостинності (традиція «прагматичного навчання»); 

- по-друге, в Європі перші навчальні заклади по туризму (курси, 

коледжі, інститути, факультети університетів) виникли в 1950-60-х рр. 

(зростання туризму в післявоєнний час супроводжувалося стрімким ростом 

туристичної індустрії, кількістю зайнятих в туризмі, діапазоном і кількістю 

навчальних програм із різних туристських спеціальностей) [178, с. 218]. 

Аналіз зарубіжного досвіду підготовки майбутніх фахівців для 

індустрії гостинності й туризму, здійснений А. Віндюком [26, с. 10-11], 

свідчить про розгалужену мережу закладів вищої освіти, в яких вона 

здійснюється. Так, у Великій Британії таким закладом є Корнуолл-коледж. 

В Ірландії – Американський коледж у Дубліні, що обрав за основу 

швейцарсько-американську модель навчальної програми (поєднання 

принципів швейцарської гостинності й американського менеджменту). У 
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Німеччині, як вказує вчений, професійна туристська освіта має три рівні: 

перший – початкова школа; другий рівень I – основна школа, реальна 

школа, об’єднана школа, гімназія; другий рівень II – професійна школа, 

професійна спеціалізована школа, старші класи гімназії; третій рівень – 

спеціальний професійний навчальний заклад, академія, спеціалізований 

вищий навчальний заклад, заклад вищої освіти широкого профілю, 

університет. У Швейцарії, що є лідером у підготовці кадрів для індустрії 

гостинності, вона здійснюється в: Лозаннській школі готельного 

господарства; готельного менеджменту SHMS (Swiss Hotel Management 

School); численних приватних школах готельного й туристського 

менеджменту. В Іспанії випускники Барселонської школи готельного й 

туристичного бізнесу отримують диплом з туризму або готельного 

менеджменту й мають можливість подовжувати навчання за фахом в 

Університеті Корнель, штат Нью-Йорк, США. На Кіпрі завдяки розвитку 

туризму, що почався у 80-ті рр. ХХ ст., створено Коледж готельного і 

туристичного менеджменту (College of Tourism & Hotel Management). В 

Австралії, в Холмс Коледжі (Holmes College), навчання відбувається вісім 

раз на рік і пов’язане з практикою в австралійських компаніях, готелях і 

ресторанах Сіднея. В Угорщині одним із провідних закладів вищої освіти з 

підготовки фахівців із гостинності є Університет прикладних наук імені 

Яноша Кодолані, випускники якого отримують дипломи за такими 

спеціалізаціями, як: «Організація готельного господарства», «Організація 

ресторанного господарства» [26, с. 10-11].  

Необхідно зазначити, що в Європі заклади вищої освіти туристського 

та готельного профілю широко використовують програми дистанційного 

навчання на базі e-learning (А. Віндюк) [26, с. 11-12].  

Стосовно спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка майбутніх фахівців для індустрії гостинності, в США вони 

спрямовані на диференціювання професійної діяльності випускників 

закладів вищої освіти, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку 
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праці, і складають такі, як: «Адміністративна охорона здоров’я», 

«Менеджмент охорони здоров’я в гостинності», «Матеріально-технічна база 

охорони здоров’я і курортології», «Адміністратор охорони здоров’я і 

курортології»; в Російській Федерації спеціальність «Соціокультурний 

сервіс і туризм» враховує специфіку інфраструктури готельної індустрії, 

регіональні особливості й менталітет клієнтів, і включає 25 спеціалізацій, 

серед яких: «Готельний сервіс», «Інформаційний супровід туристсько-

готельного сервісу», «Ресторанний сервіс», «Курортна справа», 

«Рекреаційний сервіс», «Анімаційний сервіс», «Спортивно-оздоровчий 

сервіс» та ін. (А. Віндюк) [26, с. 12]. Тож, з огляду на зазначене, для нашого 

дослідницького пошуку важливими є спеціальності, за якими за кордоном 

здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації, а саме: в 

США: «Менеджмент охорони здоров’я в гостинності», «Адміністратор 

охорони здоров’я і курортології»; В Російській Федерації: 

«Соціокультурний сервіс і туризм», спеціалізації: «Анімаційний сервіс» та 

«Спортивно-оздоровчий сервіс». 

Доцільно зауважити, що в багатьох країнах світу на державному рівні 

створюються умови для впровадження у життя різних груп населення 

різних засобів і форм рухової активності. Так, за останні роки у Фінляндії, 

Японії, Канаді, Австралії та інших високорозвинутих країнах завдяки 

державній політиці, спрямованій на створення умов для широкого 

впровадження у повсякденне життя різних форм рухової активності в 

органічному поєднанні з раціональним харчуванням, боротьбою проти 

шкідливих звичок та покращенням екологічного середовища, смертність 

людей молодого та середнього віку скоротилась у кілька разів, середня 

тривалість життя збільшилася на 15-20 рр., різко зросла життєздатність 

населення, що безумовно забезпечило значне економічне зростання у 

зазначених країнах. Імпонує, що протягом останніх років у деяких державах 

– членах Європейського Союзу, США, Канаді, Австралії, Японії було 
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прийнято національні стратегії та рекомендації з упровадження оздоровчої 

рухової активності різних груп населення [197]. Отже, зазначене, звичайно, 

зумовлює важливість і необхідність професійної підготовки фахівців для 

здійснення відповідної спортивно-оздоровчої діяльності з різними групами 

населення, в тому числі, й підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

За результатами аналізу підготовки фахівців сфери туризму в Європі, 

зокрема в Швеції, С. Масліч виокремила загальні тенденції підготовки 

кадрів для індустрії гостинності та туризму: по-перше, це: поєднання 

теоретичних знань з практичними навичками, що забезпечує високий рівень 

їхньої кваліфікації – зазвичай, проходження студентами практики або 

стажування на підприємстві складає 50-70% від усього навчального часу 

(випускники навчальних закладів отримують сформований рівень 

необхідних компетентностей для роботи на конкретних підприємствах, а 

роботодавцям не потрібно перевчати або довчати працівників, які тільки 

розпочинають свою трудову кар’єру); по-друге: під час навчання велика 

увага приділяється формуванню особистісних рис, необхідних для 

подальшої професійної діяльності, таких як мобільність, оперативність, 

дружелюбність, уміння працювати в команді [149, с. 67]. 

Як стверджує А. Віндюк, в Європі спостерігається тенденція 

об’єднання закладів вищої освіти готельного профілю в міжнародні 

асоціації, що дає випускникам змогу працевлаштовуватися в різних країнах. 

Для отримання європейського диплома бакалавра або магістра з готельного 

менеджменту необхідною умовою є проходження стажування в Європі, крім 

країни навчання, що дає можливість випускникам інтегруватися в 

європейський простір [26, с. 12]. Погоджуючись із вченим, підкреслимо, що 

на особливий інтерес для закладів вищої освіти України заслуговує 

впровадження досвіду співпраці європейських університетів і підприємств 

гостинності. 
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Цінним для нашого дослідження є розгляд системи навчання в школі 

туризму та гостинності Ostelea tourism management school (Іспанія, 

Барселона, Мадрид) [265], що пропонує ступінь бакалавра з туризму та 

дозвілля. Основною метою навчання в школі є підготовка професіоналів для 

будь-якого функціонального відділу, для успішного планування та 

управління міжнародними туристичними підприємствами, напрямками та 

продуктами. Студенти в ході навчання дізнаються про управління 

бронюванням подорожей за допомогою E-learning на базі Amadeus – однієї з 

провідних платформ бронювання на світовому рівні. Студенти, які успішно 

закінчують курс, отримують акредитований сертифікат, виданий Amadeus. 

Також, протягом чотирьох років студенти відвідують галузеві ярмарки, 

наприклад, «Барселона Травел», що є найважливішою виставкою в 

Каталонії, та IBTM – «Загальна виставка ділового туризму та мотиваційних 

поїздок» – одну з провідних подій у бізнес-туризмі. В рамках курсів 

студенти відвідують заклади туризму і зустрічаються з професіоналами, 

керівниками готелів та ресторанних компаній, міжнародними 

консультантами з туризму в таких туристських закладах, як: готель 

«Бавовняний будинок», притулок для повітряного нальоту Poble Sec, ринок 

Бокерії, музей туризму Калелла, культурний центр Mercat del Born.  

Ступінь бакалавра з туризму та дозвілля, спеціальність «Туристична 

компанія та управління напрямками», включає 240 кред., розподілених 

протягом чотирьох років навчання. Цей ступінь бакалавра та його 

структура, послідовність контенту та академічна організація розробляються 

на основі положень, передбачених Королівським декретом 1393/2007 від 

29 жовт., який регулює офіційне навчання в університеті в Іспанії, з 

поправками, внесеними Королівським декретом 861/2010; а також принципи 

та філософія Європейського простору вищої освіти, які законодавчо 

прийняті в Іспанії через Органічний закон про поправки до Закону про 

університет (LOMLOU) від 2007 р. [265]. Таблиця 1.3 демонструє план 

розподілу дисциплін та кредитів за роками навчання.  
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Таблиця 1.3 

План навчання бакалавра з туризму та дозвілля, спеціальність 

«Туристична компанія та управління напрямками» в школі туризму та 

гостинності Ostelea tourism management school  

(Іспанія, Барселона, Мадрид) [265] 

Рік 

навчання 
План навчання 

Перший 

рік 

Перший термін 

Англійська мова для професіоналів туризму та дозвілля I (OB – 6 

ECTS) 

Вступ до економіки туризму (OB – 6 ECTS). 

Дозвілля та відпочинок як економічна діяльність (B – 6 ECTS). 

 

Історія та установи міжнародного туризму (B – 6 ECTS). 

Структура та організація компанії (OB – 6 ECTS). 

Другий термін 

Англійська мова для професіоналів туризму та дозвілля II (OB – 6 

ECTS). 

Правові основи туризму та рекреаційної діяльності (B – 6 ECTS). 

Цінність культурної та природної спадщини в туризмі: ресурси та 

продукти (B – 6 ECTS). 

Розвиток та соціологія цивілізації дозвілля (B – 6 ECTS). 

 
Стажування у компаніях та установах I (Обов’язкове стажування 

– 6 ECTS). 

Другий 

рік 

Перший термін 

Англійська мова для професіоналів туризму та дозвілля III (OB – 

6 ECTS). 

Географічні регіони світу. Географія туризму (В – 6 ECTS). 

Психологія та мотивація дозвілля (B – 6 ECTS). 

Робота, дозвілля та вільний час: культури, місця та технології (OB 

– 6 ECTS). 

Вступ до соціології та психології туризму (B – 6 ECTS). 

 

Другий термін 

Вступ до маркетингу (B – 6 ECTS). 

Англійська мова для професіоналів туризму та дозвілля IV (OB – 

6 ECTS). 

Методи аналізу (OB – 6 ECTS). 

Управління людськими ресурсами в компаніях з туризму та 

дозвілля (OB – 6 ECTS). 

 
Стажування у компаніях та установах II (Обов’язкове стажування 

– 6 ECTS) 
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Продовження таблиці 1.3. 

Третій 

рік 

Перший термін 

Корпоративна соціальна відповідальність у сфері туризму та 

дозвілля (OB – 6 ECTS). 

Системи якості в туризмі та дозвіллі (OB – 6 ECTS). 

Досвідчений маркетинг (OB – 6 ECTS). 

Другий термін 

 

Позиціонування продукту та управління фірмовим стилем (OB – 

6 ECTS). 

Соціальні медіа, інтернет-туризм та дозвілля (OB – 6 ECTS). 

Стажування у компаніях та установах III (Обов’язкове 

стажування – 6 ECTS). 

Четверти

й рік 
Перший термін 

 

Підприємництво та створення туристичних та дозвіллєвих 

компаній (OB – 6 ECTS). 

Другий термін 

Дисертація на бакалавр (бакалаврська робота) (OB – 6 ECTS). 

Стажування у компаніях та установах IV (Обов’язкове 

стажування  12 ECTS). 

 

Як підтверджує аналіз даних щодо вивчення підготовки бакалавра з 

туризму та дозвілля за спеціальністю «Туристична компанія та управління 

напрямами» в школі туризму та гостинності Ostelea tourism management 

school (Іспанія, Барселона, Мадрид) [265], ця підготовка включає такі 

методи навчання, як: 

- метод дослідження конкретного випадку – оцінка реальних 

ситуацій, аналіз різних сценаріїв та зважування переваг і викликів різних 

рішень, які повинні приймати фахівці в професійному секторі щодня; 

- процес навчання, орієнтований на виклики та проблеми, з метою 

посилення аналітичних можливостей студента (студенти вчяться керувати 

складними ситуаціями та збільшують потенціал до інновацій, поки не 

знайдуть своє рішення); 

- розробка проєкту, сприяння цілісному мисленню, а також 

знанням та використанню методів міждисциплінарного аналізу; 

- міждисциплінарний проєкт, що дає змогу застосовувати знання 
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протягом курсу навчального року в організації, компанії, туризмі, дозвіллі 

або місці відпочинку; 

- ділова гра – для реалізації навичок, отриманих завдяки 

використанню симулятора туристичних послуг у реальному конкурентному 

контексті [265]. 

Тож, така підготовка зумовлена міжнародним підходом щодо 

сприймання поїздки не як подорожі чи посередництва та комерціалізації 

туристичних продуктів, а, навпаки, охоплює всі види діяльності та фахівців, 

які беруть участь у туристичній сфері: з безпосередньої організації 

подорожі (туроператори, турагенти, агенти з бронювання квитків, гіди, 

екскурсоводи, гіди-перекладачі, аніматори, менеджери туризму); організації 

всіх послуг під час подорожі (персонал туристичних фірм, екскурсійних та 

музейних закладів, транспортних компаній, готелів, ресторанів, індустрії 

розваг, підприємств сфери послуг). 

Ще один університет, який здійснює підготовку підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, це – університет Бозен-Бальцано в Італії (University 

of Bozen-Bolzano) [266]. Підготовка відбувається за програмою «Туризм, 

спорт та управління подіями», в ході якої студенти дізнаються, як 

організувати цільові заходи, створити та розробити успішні комунікаційні 

кампанії, орієнтовані на конкретну аудиторію. ECTS кредитів: 180. 

Тривалість курсу: 3 р. Курси викладаються: італійською, німецькою та 

англійською мовами. Структура курсу: перша частина зосереджена на 

вивченні основ управління бізнесом, політичної економії та права; у другій 

– очікується, що студенти визначають свою навчальну програму самостійно, 

вибравши спеціалізовані модулі серед доступних у галузі туризму, спорту та 

управління подіями; курс включає теоретичні та практичні модулі в рівних 

частинах [266] (Додаток А). 

Варто зазначити особливості, які полягають у тому, що кожного року 

група з 15 студентів проводить серію конференцій, де приймають видатних 
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спікерів із ділового світу та наукових колективів, які обговорюють поточні 

справи та останні події в галузі туризму, спорту та управління подіями 

[266].  

Отже, підсумовуючи проведений теоретичний аналіз щодо вивчення 

міжнародного досвіду підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації у 

зарубіжних країнах [9; 26; 149; 265], визначено, що: 

- необхідність підготовки відповідних фахівців зумовлена: сталим 

розвитком туризму в світі; зростаючим підвищенням вимогливості 

потенційних клієнтів туристичних послуг; упровадженням оздоровчої 

рухової активності різних груп населення, що задекларовано у відповідних 

національних стратегіях та рекомендаціях у державах-членах 

Європейського Союзу, США, Канаді, Австралії, Японії [261];  

- спостерігається інтернаціоналізація, новизна, гнучкість, 

інтеграція всіх освітніх систем відповідно до щвидкозмінювальної та 

поліфункціональної системи туристичної індустрії; 

- якість підготовки туристського персоналу до спортивно-

розважальної анімації в туризмі забезпечує Всесвітня туристська організація 

ООН (ЮНВТО), яка розглядає якість туристської освіти як ключовий 

фактор, що визначає сталий розвиток туристських дестинацій, 

привабливість і конкурентоспроможність туристичного продукту, 

ефективність туристських підприємств і навчальних закладів в усьому світі; 

- сертифікацію закладів освіти, які здійснюють підготовку 

фахівців з туризму до анімаційної діяльності взагалі та до її окремих видів, 

постійний розвиток і вдосконалення туристичної освіти, навчально-

дослідних програм, забезпечує програма TedQual, що є системою 

Всесвітньої туристичної організації; 

- підготовка фахівців туристичної сфери та дозвілля до 

спортивно-розважальної анімаційної діяльності здійснюється за такими 

двома напрями, як: західно-європейська система – акцентує увагу на 
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академічній освіті (традиція «системного базового навчання»); північно-

американська система – на прикладному навчанні з пріоритетним розвитком 

практичних умінь і навичок персоналу для туризму й гостинності (традиція 

«прагматичного навчання»); 

- підвищена інтеграція туристичної освіти у практичну реальну 

сферу туризму і гостинності; 

- в Європі спостерігається тенденція до об’єднання закладів 

вищої освіти туристичного профілю в міжнародні асоціації, що дає 

випускникам змогу працевлаштовуватися в різних країнах; 

- європейські ЗВО переважно: пропонують чотирирічну 

бакалаврську підготовку кадрів для туризму; відрізняються типом свого 

формування, що визначає специфіку навчального процесу та навчальних 

програм, які відображають: національні, економічні, соціальні, історичні 

особливості, сегментацію туристичного ринку та тенденції його розвитку; 

застосовують систему модулів (теоретичних і практичних), використовують 

мультидисциплінарний, міждисциплінарний підхід до організації навчання і 

застосовують сучасні інноваційні технології та методи (електронне 

навчання, мультимедійні засоби, моделювання, проєктування, кейси, 

професійні ігри і тренінги); 

- в європейських ЗВО відбувається поєднання теоретичних знань 

із практичними навичками, що забезпечує високий рівень їхньої 

кваліфікації – зазвичай, проходження студентами практики або стажування 

на підприємстві складає 50-70% (за даними світового рейтингу 

університетів гостинності [154]) від усього навчального часу (випускники 

отримують сформований рівень необхідних компетентностей для роботи на 

конкретних підприємствах, а роботодавцям не потрібно перевчати або 

довчати працівників, які тільки розпочинають свою трудову кар’єру);  

- спеціальності, за якими здійснюється професійна підготовка 

майбутніх фахівців зі спортивно-розважальної анімації в США, спрямовані 

на диференціювання професійної діяльності випускників закладів вищої 
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освіти, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці 

(«Менеджмент охорони здоров’я в туризмі», «Адміністратор охорони 

здоров’я і курортології»; в Російській Федерації вони враховують специфіку 

інфраструктури туристичних підприємств, регіональні особливості й 

менталітет клієнтів (спеціальність «Соціокультурний сервіс і туризм», 

спеціалізації: «Анімаційний сервіс», «Спортивно-оздоровчий сервіс»); 

- організація навчання спрямована на набуття студентами: 

загальних і спеціальних знань у таких галузях, як: психологія та 

мотивація дозвілля; розвиток та соціологія цивілізації дозвілля; дозвілля та 

відпочинок як економічна діяльність, управління людськими ресурсами в 

компаніях з туризму та дозвілля; робота, дозвілля та вільний час: культури, 

місця та технології; соціальні медіа, інтернет-туризм та дозвілля; 

корпоративна соціальна відповідальність у сфері туризму та дозвілля; 

підприємництво та створення туристичних та дозвіллєвих компаній; 

англійська мова для професіоналів туризму та дозвілля; 

умінь і навичок, якими має володіти туристський персонал, а саме: 

аналіз, прогнозування, планування, маркетинг та просування туристичного 

продукту, володіння інформаційними технологіями, використання 

комп’ютерних систем для практичної діяльності та обробки даних, знання 

іноземних мов та ефективне їх використання в різних професійних 

ситуаціях туризму та дозвілля;  

особистісних якостей: толерантність, полікультурність, 

обов’язковість, працездатність, креативність, мобільність, оперативність, 

дружелюбність, уміння працювати в команді. 

Тож, для порівняння систем професійної підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації розглянемо також, стан означеної підготовки в 

закладах вищої освіти в Україні.  

Важливість зазначеної підготовки ґрунтується на світових, 

національних та регіональних вимогах щодо сталого розвитку туризму та 
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відповідного вдосконалення туристичної освіти, підвищення якості 

підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних працювати в нових 

умовах, готових до організації та надання туристичних послуг, в тому числі, 

й з організації спортивно-розважальної анімації. 

Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти (2002), мета 

державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для 

розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 

України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і 

навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної 

культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 

незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти [196]. Важливо, що 

пріоритетним напрямом державної політики щодо розвитку освіти є 

пропаганда здорового способу життя, що підкреслює актуальність обраної 

нами теми дослідження. 

Основні положення Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 (2013) [198], декларують, що:  

- метою є підвищення доступності якісної, 

конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого 

розвитку суспільства, економіки; 

- актуальними проблемами визначено такі, як: недостатня 

відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, 

потребам ринку праці; відсутність цілісної системи виховання, фізичного, 

морального, духовного розвитку і соціалізації дітей та молоді; 

- основними завданнями є: побудова ефективної системи 

національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, 

громадських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, 

культурного розвитку особистості, формування соціально зрілого 

громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери 

життєдіяльності; оновлення цілей і змісту освіти на основі 
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компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового 

досвіду та принципів сталого розвитку; забезпечення створення умов для 

розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, 

електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо); забезпечення 

системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного 

психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження 

навчально-виховного процесу; 

- стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти 

повинні стати: модернізація структури, змісту та організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу; 

- для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в 

національній системі освіти необхідно забезпечити: у вищій освіті: 

залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними закладами, 

зокрема, до організації проходження практики студентами, вирішенні 

питань надання першого робочого місця випускникам [198]. 

Отже, на основі аналізу нормативно-правових документів щодо 

розвитку освіти [196; 198] зазначимо, що на державному рівні визначено 

такі пріоритетні напрями державної політики, як: 

- пропаганда здорового способу життя; 

- побудова ефективної системи національного виховання на 

засадах загальнолюдських, полікультурних, громадських цінностей; 

- модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного та особистісного підходу; 

- урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку; 

забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів 

навчання (навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-

комунікаційних);  

- забезпечення системного підвищення якості освіти на 

інноваційній основі, сучасного науково-методичного супроводження 

навчально-виховного процесу; 
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- залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними 

закладами, зокрема, до організації проходження практики студентами. 

Підґрунтям для підготовки майбутніх фахівців із туризму до такої 

діяльності, як організація та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації на національному рівні, слугує нормативно-законодавча основа, 

зокрема, Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова 

нація» (2016) [197]. Як зазначається в цьому документі, ведення населенням 

здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я є у п’ять 

разів ефективнішим, ніж лікувально-діагностичні процедури. За 

інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, співвідношення 

витрат і прибутків від виконання програм здорового способу життя 

становить 1 до 8. Численними науковими дослідженнями доведено, що 

рухова активність значною мірою сприяє дотриманню людиною здорового 

способу життя, а також в окремих випадках зменшенню негативного впливу 

на організм людини шкідливих звичок, підвищенню стресостійкості та 

відволікає від асоціальної поведінки. Рухова активність є генеруючим та 

стимулюючим чинником у системі здорового способу життя, має важливе 

значення для вдосконалення фізичного розвитку і підготовленості особи, 

профілактики надмірної маси тіла та ожиріння, сприяє зменшенню ризику 

виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, остеопорозу, окремих 

онкологічних захворювань, депресії. Оздоровча рухова активність сприяє 

розвитку економіки і суспільства загалом. За інформацією Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, відсутність належної рухової активності 

призводить до економічних збитків у розмірі 150-300 євро на одну особу за 

рік [197]. 

Водночас в Україні до XXI ст. не спостерігався значний прогрес у 

питаннях залучення населення до оздоровчої рухової активності.  

У 1990-х рр. недостатній рівень організованої рухової активності населення 

був спричинений анахронічною методологією вітчизняної системи 
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фізичного виховання різних груп населення; недоліками нормативно-

правового та організаційно-управлінського характеру; обмеженістю 

ресурсного забезпечення (фінансового, матеріально-технічного, кадрового, 

науково-методичного, інформаційно-пропагандистського); відсутністю 

персональної відповідальності керівників усіх рівнів за створення умов для 

формування здоров’я населення шляхом залучення його до здорового 

способу життя [197]. 

Недосконалість системи охорони здоров’я, низький рівень 

усвідомлення цінності здоров’я як власного капіталу, перебування 

переважної більшості населення в умовах соціально-економічної 

нестабільності призвели до створення несприятливих для ведення здорового 

способу життя умов [197], тому метою Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація» обрано формування у суспільстві 

умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для 

формування здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі. 

Серед завдань цієї стратегії визначено такі, як:  

- модернізація в навчальних закладах системи фізичного 

виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами 

здорового способу життя;  

- формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до 

власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності;  

- збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для 

активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян;  

- облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, 

велосипедного, водного туризму;  

- залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі 

молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з 

підвищення оздоровчої рухової активності населення [197].  
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Зазначене безперечно підтверджує доцільність обраної нами проблеми 

дослідження, а також окреслює низку завдань, які ми маємо вирішити для 

підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

закладах вищої освіти в Україні. 

Варто вказати, що план заходів щодо реалізації стратегії [195], 

передбачає виконання завдань та проведення відповідних заходів, серед 

яких:  

1) формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до 

власного здоров’я, поліпшення стану фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності; 

відповідними заходами є: 

- збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для 

студентів закладів вищої освіти; 

- залучення до просвітницької роботи з ведення здорового 

способу життя видатних спортсменів та тренерів, у тому числі шляхом 

проведення ними майстер-класів, відкритих тренувань; 

2) модернізація в закладах освіти системи фізичного виховання, 

органічно поєднаної з іншими компонентами здорового способу життя; 

посилення відповідальності керівників закладів освіти, забезпечення, 

розвиток і модернізація фізичного виховання та належний рівень рухової 

активності; 

відповідними заходами є:  

- проведення у закладах освіти фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів; 

- проведення загальнодоступних спортивних заходів для 

студентів закладів вищої освіти [195].  

Як підтверджує теоретичний аналіз наукових робіт, проблеми 

здорового способу життя, рухової активності, спортивно-оздоровчої роботи 

вивчали вітчизняні: О. Андрєєва  стан і напрями удосконалення системи 
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підготовки кадрів з рекреації та оздоровчої фізичної культури [2]; 

Д. Воронін – формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

фізичного виховання в процесі реалізації оздоровчої парадигми [33]; 

Є. Захаріна – формування мотивації до рухової активності у процесі 

фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів [74; 75]; 

Г. Іванова – валеологічні основи фізкультурно-оздоровчої роботи серед 

студентів у вищих технічних закладах освіти [79]; В. Крамар – здоровий 

спосіб життя [104]; А. Кривенко – стан здоров'я і мотивація фізкультурно-

оздоровчої діяльності студенток на початковому етапі навчання у вищому 

навчальному закладі [106]; В. Левицкий – роуп-скиппинг: новый вид 

двигательной активности [116]; Г. Литовченко – пошук шляхів, засобів і 

методів підвищення рухової активності студентів в процесі навчання [121]; 

Н. Мацкевич - підготовка вчителів початкової школи до фізкультурно-

оздоровчої роботи як цілісний процес [150]; А. Мічуда – стимулювання 

споживання фізкультурно-оздоровчих послуг на його когнітивній стаді 

[155]; В. Мухін – валеологічні аспекти впливу рухової активності на 

організм людини [157]; Н. Соколова – оцінка ефективності та адекватності 

оздоровчих заходів [219]; Л. Сущенко –  соціальні технології культивування 

здорового способу життя людини [223]; Н. Тарасюк – дослідження та 

порівняння окремих аспектів пропаганди фізкультурних занять і реклами 

оздоровчих послуг [227]; Ю. Усачов – сучасні тенденції розвитку і 

функціонування багатовекторних програм оздоровчого фітнесу [236]; 

І. Яренчук – роль фізичного виховання і спорту у житті сучасної людини 

[258] та зарубіжні: С. Крамской – соціальна важливість організації нових 

форм спортивно-оздоровчої діяльності [105]; Д. Полищук – фізіологічне 

обґрунтування використання їзди на велосипеді як найбільш прийнятного 

засобу рухової активності [184] та ін. вчені. 

Тож, звернемось до вивчення стану підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в закладах вищої освіти в Україні. 
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Акцентуємо, що в закладах вищої освіти України досліджувана 

підготовка здійснюється відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 242 «туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (2018 р.) (Додаток Б) [221].  

В зазначеному документі зауважено, що ціль навчання: формування 

загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення 

професійної діяльності у сфері рекреації і туризму; до загальних 

компетентностей, що мають бути сформовані, належать такі, як: 

- К02: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- К07: здатність працювати в міжнародному контексті; 

- К08: навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

- К09: вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми; 

- К10: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; 

- К12: навички міжособистісної взаємодії;  

- К13: здатність планувати та управляти часом;  

- К14: здатність працювати в команді та автономно. 

Задля порівняння освітніх програм та підрозділів, які здійснюють 

професійну підготовку майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації нами було здійснено 

рандомну вибірку серед закладів вищої освіти України (табл. 1.4).  
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Таблиця 1.4 

Заклади вищої освіти України, що здійснюють підготовку 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації 

№ Заклад вищої освіти Факультет 
Спеціальніст

ь 

Освітня 

програма 

1 

Уманський 

національний 

університет садівництва 

[175] 

Менеджменту 242 «Туризм» 
«Туризм» 

(бакалавр) 

2 

Київський національний 

торговельно-

економічний університет 

[169] 

Ресторанно-

готельного та 

туристичного 

бізнесу 

242 «Туризм» 

«Міжнародний 

туризм» + 

англомовна 

програма 

(бакалавр) 

3 

Сумський державний 

педагогічний 

університет ім. А. С. 

Макаренко [174] 

Навчально-

науковий 

інститут 

фізичної 

культури 

242 «Туризм» 

«Туризм і 

гостинність» 

(бакалавр) 

4 
Херсонський державний 

університете [172] 

Економіки і 

менеджменту 
242 «Туризм» 

«Туризм» 

(бакалавр) 

5 

Запорізький 

національний 

університет [176] 

Фізичного 

виховання, 

здоров’я та 

туризму 

242 «Туризм» 
«Туризм» 

(бакалавр) 

6 

ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний 

університет» [168] 

Соціально-

гуманітарний 
242 «Туризм» 

«Туризм» 

(бакалавр) 

7 

Мелітопольський 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана Хмельницького 

[171] 

Природничо-

географічний 
242 «Туризм» 

«Туризм» 

(бакалавр) 

8 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка [170] 

Географічний 242 «Туризм» 

«Гастрономічний 

туризм» 

(бакалавр) 
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Продовження таблиці 1.4 

9 

Чернівецький 

національний 

університет імені Юрія 

Федьковича [176] 

Географічний 242 «Туризм» 

«Готельно-

ресторанний 

сервіс та 

туроперайтинг», 

«Міжнародний 

туризм» 

(бакалавр) 

10 

Одеський національний 

економічний університет 

[172] 

Міжнародної 

економіки 
242 «Туризм» 

«Економіка та 

організація 

туристичної 

діяльності» 

(бакалавр) 

 

Отже, проаналізуємо дані, наведені в таблиці 1.4.  

Так, в Уманському національному університеті садівництва 

підготовка до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації майбутніх фахівців із туризму здійснюється на факультеті 

менеджменту» за першим (бакалаврським) рівнем, галуззю знань 24 Сфера 

обслуговування, спеціальністю 242 «Туризм», зокрема до таких 

професійних робіт, як: фахівець із організації дозвілля, інструктор 

оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) та інш. [175]. 

У Київському національному торговельно-економічному університеті 

[169] випускник спеціальності туризм може бути працевлаштований не 

тільки в туристичних підприємствах (операторах, агентах), а й у курортних 

готелях, спа- і велнес-центрах, санаторіях, закладах культури, дозвілля та 

розваг. Можливість набути практичні навички й підтвердити правильність 

професійного вибору студенти мають на провідних вітчизняних і 

зарубіжних (Греції, Франції, Болгарії, Польщі, Угорщини) підприємствах 

індустрії туризму. Серед дисциплін навчального плану є такі, як: 

спеціалізований туризм; рекреалогія; організація дозвілля; культурно-

пізнавальний туризм; безпека туризму [169]. Випускники мають можливості 

працевлаштування на таких професійних посадах, як: інструктор оздоровчо-

спортивного туризму (за видами туризму); фахівець з туристичного 

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-menedzhmentu.html
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam/fakultet-menedzhmentu.html
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обслуговування; організатор туристичної і готельної діяльності; фахівець із 

організації дозвілля; фахівець із туристичної безпеки; фахівець із 

спеціалізованого обслуговування в туризмі та інш. [169]. 

У Херсонському державному університеті підготовку до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації майбутніх фахівців  

здійснюють на факультеті економіки і менеджменту [176]. Серед дисциплін 

освітньо-професійної програми є: іноземна мова в туристичному бізнесі, 

організація туризму (основи туризмознавства, організація туристичних 

послуг, екскурсійної та анімаційної діяльності, туроперайтинг) та інш. [176]. 

Практична підготовка здійснюється на туристичних підприємствах України, 

Болгарії, Туреччини та Єгипту. Випускники мають можливості 

працевлаштуватись на таких професійних посадах: організатор культурно-

дозвільної діяльності, фахівець із надання послуг гостинності та санаторно-

курортної справи та інш. [176].  

Тож, здійснений аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в закладах вищої освіти України [168; 169; 170; 172; 175; 176] 

засвідчив, 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 та туризму тощо, що зумовлює розбіжності в 

змісті, доборі форм і методів навчання, заважає їх узгодженості та 

інтеграції.  

Отже, з огляду на нормативно-законодавче підґрунтя [67; 195; 196; 

197; 201; 202; 221], теоретичний аналіз [7; 9; 13; 26; 27; 34; 48; 57; 72; 83], 

вивчення стану підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації в закладах вищої 

освіти в Україні [158; 159; 160; 161] та за кордоном [260; 262; 264; 265; 266], 

враховуючи мету нашого дослідження, підкреслимо, що важливими 
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заходами підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, є: 

- збільшення кількості та проведення загальнодоступних 

спортивних заходів для майбутніх фахівців із туризму в закладах вищої 

освіти; 

- проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів за участю майбутніх фахівців із туризму, роботодавців з туризму; 

- залучення до освітнього процесу та заходів спортивно-

розважальної анімації фахівців сфери туризму; 

- залучення до просвітницької роботи з ведення здорового 

способу життя видатних спортсменів та тренерів, у тому числі шляхом 

проведення ними майстер-класів, відкритих тренувань. 

Зазначимо, що важливим етапом обґрунтування актуальності теми 

нашого дослідження, апробації діагностичного інструментарію, а також, 

визначення змісту, критеріїв та показників сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації є з’ясування сучасного стану їх 

професійної підготовки в Україні. 

Тож, у пілотному дослідженні прийняли участь студенти І-IV к. 

закладів вищої освіти України, напряму підготовки 242 «Туризм» в 

загальній кількості 390 студентів та 50 викладачі шести закладів вищої 

освіти України. 

Так, респондентами стали 68 студенти та 8 викладачів Запорізького 

національного університету, 43 студентів та 6 викладачів Класичного 

приватного університету, 42 студентів та 9 викладачів Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко, 44 студенти та 

11 викладачів ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 61 

студенти та 6 викладачів Херсонського державного університету, 33 

студентів та 5 викладачів Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (Додаток П).  
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Мета дослідження полягала у з’ясуванні таких питань: чи 

усвідомлюють опитувані важливість професійної підготовки до організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; чи вважають 

наявний рівень підготовки до означеної діяльності достатнім для 

майбутньої професійної діяльності в галузі організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації; чи вбачають перспективи 

професійного розвитку в галузі організації та проведення означених заходів; 

чи виявляють бажання по закінченню навчання вести професійну діяльність 

з організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; 

підтвердити необхідність внесення змін до змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

Встановлено, що усвідомлюють важливість професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації лише 53 % (281 особа) студентів з 390, та 

56% (28 осіб) з 50 викладачів ЗВО. Не вважають даний вид діяльності 

майбутніх фахівців із туризму важливим 17,1 % (56 осіб) студентів та 6% (3 

особи) викладачів. Вагались з відповіддю 29,9 % (98 осіб) студентів та 38% 

(31 особа) викладачів, що вказує на достатню обізнаність опитуваних у 

питаннях щодо мети, завдань та функцій заходів спортивно-розважальної 

анімації в процесі організації дозвілля туристів та відпочиваючих на 

підприємствах туризму, дозвілля та розваг. 

У випадку, якщо б довелось вести професійну діяльність з організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на означених 

підприємствах в реальному часі, 32% (105 осіб) студентів виявили часткову 

готовність до означеної діяльності, але під керівництвом фахівців 

(інструкторів, аніматорів), і 68,8 % (340 осіб) зазначили що не володіють 

достатньою системою вмінь та навичок, з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації, що вказує на відсутність готовності до 

означеної діяльності у наслідок недостатньо високого рівню професійної 
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підготовки до організації та проведення означених заходів в ЗВО (рис. 1.1 ). 

 

 

 

Рис. 1.1 Результати аналізу відповідей майбутніх фахівців із 

туризму на запитання анкети «Чи готові Ви виконувати роботу з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на 

даний момент?». 

 

Щодо перспектив професійного розвитку в галузі організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації результати 

анкетування розподілилися таким чином: вважають перспективним 

напрямом професійного розвитку 57% (187 осіб) студентів і 68% (34 особи) 

викладачів; вважають не перспективним напрямом професійного розвитку 

14% (46 осіб) студентів і 8 % (4 особи); вагались відповісти 29% (95 осіб) 

студентів і 24% (12 осіб) викладачів. Ці результати дають змогу зробити 

висновок, що спортивно-розважальний напрям анімаційної діяльності в 

галузі туризму, дозвілля та розваг в Україні набуває популяризації серед 

закладів та підприємств дозвілля, туризму та розваг, тому майбутні фахівці 

вбачають перспективи професійного розвитку у цій галузі. 

Саме тому, бажання у майбутньому вести професійну діяльність з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації виявили 

лише 39% (128 осіб) студентів; 43% (141 особа) студентів розглядають 

0%

68%

32%

Результати анкетування студентів 

Ні, не готові

Частково готові
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даний вид діяльності як тимчасову або сезонну роботу і не виявляють 

бажання вести професійну діяльність з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації в майбутньому; 18% (59 осіб) не 

визначились з відповіддю. 

З метою визначення дійсного стану затребуваності фахівців з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на 

підприємствах дозвілля, туризму та розваг, нами також, проведено 

анкетування потенціальних роботодавців, керівників та фахівців означених 

підприємств. В анкетуванні брали участь 17 осіб, з них 8 співробітника 

розважального центру «Вулкан», 6 співробітників «Центру культури» ЗНУ, 

3 співробітники студентського спортивно-розважального табору (ССОТ) 

«Славутич». 

Відповідаючи на запитання анкети «Чи проводяться на вашому 

підприємстві спортивно-розважальні заходи?» 65% (11 осіб) респондентів 

надали відповідь «Так», що свідчить про те, що анкетування проводилось у 

цільовій аудиторії. Але, 76,5% (13 осіб) опитуваних зазначили, що на їх 

підприємстві роботу з організації та проведення спортивно-розважальних 

заходів виконують не професіонали, а персонал підприємства який 

спеціалізуються на розважальних, театралізованих заходах, що позначається 

на якості підбору засобів для спортивно-розважальних заходів, організації 

та проведені заходів, і навіть на дотримувані техніки безпеки під час 

проведення заходів. 

Тому, на запитання «Чи плануєте ви у майбутньому запровадити 

посаду фахівця зі спортивно-розважальних заходів (анімації) на своєму 

підприємстві?» 70,6% (12 осіб) керівників підприємств (потенціальних 

роботодавців» дозвілля, туризму та розваг надали відповіді «Так», що 

вказує на досить великий попит на фахівців з організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Результати аналізу відповідей потенціальних 

роботодавців, керівників і фахівців підприємств туризму, дозвілля та 

розваг на запитання анкети «Чи плануєте ви у майбутньому 

запровадити посаду фахівця зі спортивно-розважальних заходів 

(анімації) на своєму підприємстві?». 

 

Отже, нами проаналізовано результати, отримані під час анкетування 

студентів (майбутніх фахівців із туризму), викладачів підрозділів 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму закладів вищої освіти 

України та керівників і фахівців підприємств дозвілля, туризму та розваг. 

З’ясовано, що студенти (майбутні фахівці із туризму), не мають достатньо 

професійних знань, умінь та навичок щодо організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації, але усвідомлюють мету, завдання і 

функції спортивно-розважальної анімації в галузі туризму, дозвілля та 

розваг, а також, перспективи професійного розвитку і кар’єрного зросту в 

означеній діяльності. Серед викладачів, більшість респондентів не має 

достатнього досвіду здійснення професійної підготовки до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, але ведуть науково-

дослідницьку роботу у цьому напряму.  

Результати опитування керівників та фахівців підприємств галузі 

дозвілля, туризму та розваг вказують на те, що молоді спеціалісти не мають 

70%

18%

12%

Результати анкетування роботодавців

Так

Ні

Вагаюсь 
відповісти
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достатнього практичного досвіду, вмінь та навичок роботи з організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, що позначається на 

якості послуг, які надає підприємство. Більшість керівників даних 

підприємств наголосили на можливості створення посади фахівця з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на 

своєму підприємстві, що створюватиме збільшення попиту на фахівців з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Також, під час анкетування, усі три групи респондентів вказали на 

необхідність збільшення практичної підготовки спрямованої на формування 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації. 

Узагальнення результатів опитування трьох груп респондентів 

уможливило підтвердити необхідність внесення змін до змісту професійної 

підготовки, визначити компоненти, критерії та показники готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі 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. 

1. 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 [201]; Національна стратегія з оздоровчої рухової 
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активності в Україні на період до 2025 р. «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» [197]), 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». Визначено сутність 

спортивно-розважальної анімації фахівця з туризму як діяльність, 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). Запропоновано під готовністю 

майбутнього фахівця із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації 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.  

2. Структура готовності охоплює такі компоненти, як: 

мотиваційний, що відображає прагнення до оволодіння системою знань, 

умінь, навичок з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 
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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 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. 

3. Результати здійсненого аналізу зарубіжної фахової туристичної 

освіти підтвердили, 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 
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вищої освіти. 

 

 

Матеріали досліджень, що ввійшли до розділу, опубліковані авторкою 

в наукових працях [123; 125; 134; 135; 137; 138; 139] та висвітлені в 

доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, тези 

яких надруковані.  
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ 

ТУРИЗМУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ АНІМАЦІЇ 

 

 

2.1 Структурна модель формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації 

 

Базовими основами розробки моделі слугували нормативно-

законодавчі документи, а саме: Закон України «Про освіту» [66] – 

положення щодо модернізації структури, змісту й організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу; «Про вищу освіту» [64]; «Про 

національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.» [198], 

щодо створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних 

освітніх моделей; «Про туризм» [67], зокрема ст. №24 щодо вдосконалення 

освітніх програм з професійного навчання в галузі туризму, підвищення 

рівня професійної підготовки працівників і фахівців у галузі туризму, а 

також, Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025рр. [197]. 

Теоретичним підґрунтям доцільності розробки та проєктування 

структурної моделі є ідеї науковців, які висвітлювали питання теоретико-

методичних засад процесу професійної підготовки фахівців різних напрямів 

у закладах вищої освіти, а саме: вітчизняні: теоретичні і методичні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у закладах 

вищої освіти (Л. Безкоровайна [8; 9; 11]); педагогічні умови професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів закладів вищої технічної освіти 

(Н. Борейко [21]); теоретико-методичні засади практичної підготовки 

майбутніх учителів з фізичної культури (Д. Воронін [33]); спортивна 

анімація як складова позааудиторної роботи студентів закладів вищої освіти 
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туристичного профілю (О. Максимець [146]); теоретичні і методичні засади 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності 

в загальноосвітній школі (А. Сидорук [211]); теоретичні та методичні засади 

підготовки фахівців для сфери туризму (В. Федорченко [241]) та зарубіжні: 

методичні основи професійної підготовки організаторів туристської анімації 

(І. Булигіна [22]); зміст та методика анімаційної підготовки студентів 

туристського вища (Т. Гальперина [37]); теоретико-методичні засади 

естетичного розвитку майбутніх фахівців з туристичної анімації 

(Ю. Гениуш [38]); теоретичні й методичні засади формування психологічної 

готовності молодих фахівців до професійної діяльності (О. Дмитрієва [53]); 

теорія і методика вищої туристської освіти в європейських країнах 

(Д. Єрмилова [58]); теорія і практика професійної підготовки студентів 

вища до майбутньої професійної діяльності (Є. Кокшенева [91]); теоретико-

методичні засади підготовки студентів до анімаційно-педагогічної 

діяльності в освітньому процесі (В. Плотникова [183]); перевірка 

адекватності моделі (С. Федорченко [236]). 

На основі теоретичного аналізу [17; 47; 210; 247] з’ясовано, що 

модель – це штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних 

конструкцій, знакових форм або формул, який є подібним досліджуваному 

об'єкту (або явищу) і відображає та відтворює його структуру, властивості, 

взаємозв'язки і відносини між елементами в більш простому і 

узагальненому вигляді (А. Богатирьов [17]); уявна або матеріально-

реалізована система, що відображає або відтворює об’єкт дослідження 

таким чином, що її вивчення надає нову інформацію про цей об’єкт 

(А. Дахин [47]); сукупність конкретних елементів даної системи, необхідних 

і достатніх відносин між ними та зв'язків між системою та оточуючим 

середовищем (А. Чернишева [247]). 

Сутність методу моделювання в контексті педагогічного дослідження 

визначається тим, що на основі попереднього вивчення об’єкту дослідження 

(у нашому випадку – процес формування готовності майбутніх фахівців із 
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туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації), отримані дані виокремлюють властиві об’єкту важливі ознаки, 

особливості, структурні компоненти, встановлюються їх суттєві 

взаємозв’язки. В результаті об’єкт дослідження постає, як завершене ціле, 

що має свою структуру, між складниками якої наявні визначені 

(закономірні) функціональні відносини та зв’язки [242]. 

Як наголошує В. Федорченко [241], існує необхідність побудови 

моделі компетентності професіонала галузі туризму, що включає 

особистісні детермінанти, професійні знання та уміння, професійну 

креативність. Автор зазначає, що «необхідним є набуття і поглиблення 

майбутніми працівниками сфери туризму загальноосвітніх, 

культурологічних, технічних і технологічних знань, орієнтованих на 

індустрію гостинності, створення атмосфери, близької до родинної, і 

особливо – комунікативності» [241, с.281]. 

Формування готовності студентів до професійної діяльності є цілісна 

та динамічна система в якій підготовка фахівця є умовою та підґрунтям 

ефективності його майбутньої діяльності [247]. 

На думку О. Єжової, в педагогічній теорії науково-дослідницькі 

моделі застосовують для проведення наукового пошуку в професійній 

педагогіці, які у свою чергу можуть бути констатуючі, дослідні, імітаційні, а 

також, за ступенем відтворення основних рис системи можуть бути: 

системні, принципові, структурні, функціональні та параметричні 

[60, с. 205]. В нашому досліджені більш доцільним є розроблення саме 

структурної моделі, що характеризується наданням уявлення про форми, 

розташування та кількість найбільш важливих частин системи, взаємних 

зв’язків між ними і оточуючим середовищем [60, с.206]. 
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Рис. 2.1. Структурна модель формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації 
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Отже, враховуючи окреслене, зазначимо, що інтегративний характер 

методу моделювання в ході розроблення структурної моделі надав 

можливість структурувати її теоретичну і практичну складові, всі елементи 

та зв’язки. 

В процесі моделювання ми виокремили такі етапи: 

1) визначення завдань дослідження (постановка мети, завдань, аналіз, 

облік первинних даних); 

2) вибір та побудова моделі (вибір структури; опис окремих блоків, 

усвідомлення загальної структури моделі); 

3) дослідження моделі (отримання нових даних, визначення 

оптимальних та критичних етапів); 

4) експериментальна перевірка моделі (тісно пов’язана з попередніми 

двома етапами). 

Тож, зважаючи на специфіку та особливості професійної діяльності 

майбутніх фахівців із туризму (розділ 1, параграф 1.1 цієї роботи), 

спираючись на законодавче підґрунтя щодо розроблення освітньої моделі як 

стратегічного напряму розвитку професійної освіти (Закон «Про вищу 

освіту», Національну доктрину розвитку освіти, Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. [64; 196; 198]), з огляду на 

досвід науковців щодо моделювання: системна модель професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства та алгоритм її реалізації 

(Л. Безкоровайна [9]); теоретичні основи педагогічного моделювання 

(А. Богатирьов [17]); педагогічне моделювання як засіб модернізації освіти 

у відкритому інформаційному суспільстві (А. Дахин [47]); класифікація 

моделей в педагогічних дослідженнях (О. Єжова [60]); перевірка 

адекватності моделі (С. Федорченко [240]); враховуючи загальнонаукові та 

спеціальні методологічні підходи (Т. Галкіна [35], А. Кириліна [84], Є Коган 

[89], Кузнецов [109], О. Лебедев [114], А. Румянцева [204], О. Савченко 

[205], Н. Ткачова [230], А. Федоров, С. Метелев [239]) й принципи 

дослідження (Н. Громова [44], М. Фіцула [243]); з огляду на сталий 
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розвиток туризму, в роботі розроблено структурну модель формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації, що містить такі блоки: 

теоретико-методологічний, організаційно-змістовий, критеріально-

результативний.  

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.  

Відбір й оптимізація змісту формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, здійснювались на основі методологічних підходів: 

системного, компетентнісного, діяльнісного, аксіологічного, особистісно-

орієнтованого та загальнодидактичних принципів: рефлексивності, 

професійної спрямованості, систематичності й послідовності, 

актуалізації суб’єктивного досвіду студента; специфічний принцип 

навчання – міжкультурної комунікації [44]. 

Так, системний підхід дозволяє розглядати організаційно-педагогічні 

умови як комплексну систему заходів щодо вирішення завдань 

дослідження; компетентнісний – надає компетентнісно-орієнтовану 

направленість освіти, що цілеспрямована на комплексне засвоєння знань, 

умінь, навичок та способів професійної діяльності (О. Савченко [205]); 

діяльнісний – уможливлює засвоєння знань суб’єктом за допомогою його 

діяльності з поступовим ускладненням змісту, засобів і методів роботи 
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(А. Румянцева [204]); аксіологічний – дозволяє визначити ціннісний 

потенціал результатів дослідження, визначити критерії готовності, що 

відображають сукупність професійно значущих знань, умінь, навичок, 

здатностей і якостей (Ткачова [217, с. 342]); особистісно-орієнтований – 

зумовлює визначення, вибір, обґрунтування змісту, форм, методів, засобів, 

заходів та організаційно-педагогічних умов, доцільних для ефективного 

формування компонентів готовності. 

Щодо визначених принципів, то в процесі навчання фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, вони застосовуються таким чином: рефлексивності – з метою 

стимулювання студентів до усвідомлення себе в майбутній професійній 

діяльності, цінності професійних знань, умінь та навичок, набутих під час 

навчання; реалізується шляхом спонукання студентів до аналізу результатів 

своєї діяльності в процесі виконання професійних завдань; професійної 

спрямованості – зумовлює відбір змісту, форм, методів, засобів, заходів; 

актуалізував необхідність впровадження навчально-методичних елементів у 

визначені навчальні дисципліни та практики, що уможливило набуття 

студентами професійних знань, умінь та навичок із організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації; систематичності та 

послідовності – передбачає структуризацію змісту навчальних дисциплін та 

практик за заданою дидактичною системою та забезпечив логічні, 

послідовні переходи від одного навчального матеріалу до іншого; 

актуалізації суб’єктного досвіду – передбачає стимулювання студентів до 

активної творчої діяльності з орієнтацією на його особистий досвід, 

зацікавленість у власних досягненнях шляхом впровадження певних 

методів і організаційно-педагогічних умов; міжкультурної комунікації – 

реалізується під час проходження студентами практик та стажувань за 

кордоном, під час яких відбувається спілкування з представниками різних 

країн, носіями різних мов та культурної спадщини. 

Організаційно-змістовий – включає зміст, форми, методи й засоби 
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навчання; а також визначений та впроваджений комплекс організаційно-

педагогічних умов. 

До форм організаційно-змістового блоку належать: аудиторні: 

індивідуальні заняття (інтерактивні консультації, самостійна робота із 

застосуванням інноваційних, проєктних методів); групові заняття 

(семінари, бесіди, семінари-круглі столи, доповіді); практичні заняття 

(професійно спрямовані практикуми, ситуативні ігри, захисти 

індивідуальних завдань, професійно-прикладні тренування); позааудиторні: 

практика (ознайомча, туристська, технолого-організаційна, комплексна за 

фахом), стажування, самостійна, індивідуальна робота. 

До методів включено: ігрове моделювання; професійно спрямовані 

тренінги; круглі столи; воркшопи, проєктування, відеокурси, майстер-класи;  

До засобів організаційно-змістового блоку належать: навчально-

методичні матеріали: паперові (науково-практичні посібники, роздатковий 

матеріал для тестів, зразки планів-конспектів, планів спортивно-

розважальних заходів, сценаріїв, протоколів змагань тощо); проекційні 

(презентації, слайди); електронні ресурси (СЕЗН Moodle, електронна пошта, 

сайти туристичних підприємств та анімаційних агенцій, соціальна мережа 

Facebook, видеохостинговий сайт YouTube; спортивно-розважальної 

роботи (групові та індивідуальні заняття тренування, масові спортивно-

розважальні, фізкультурно-оздоровчі, заходи, змагання). 

Забезпечення ефективності формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації відбувається шляхом визначення й впровадження 

комплексу організаційно-педагогічних умов, що розглядаються науковцями, 

як: система, складовими якої є певні норми, методи, умови, ситуації, що 

об’єктивно склалися та є необхідними для досягнення певної педагогічної 

мети (О. Штеймарк [255, с 211]); сукупність певних фактів, обставин, 

впливів, процесів, що надають змогу управляти навчально-творчим 

процесом в результаті якого формується особистість (Н. Гора [42, с.135]); 
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сукупність об’єктивних можливостей навчання та виховання, 

організаційних форм та матеріальних можливостей, а також обставин 

взаємодії суб’єктів педагогічного процесу [177]. 

Як зазначає С. Павлов, проблема розробки організаційно-педагогічних 

умов професійної підготовки студентів формує наступні цілі: 1) зміна вимог 

до професійної підготовки майбутніх фахівців в сучасних економічних 

умовах, що визначають зміни організації професійної освіти; 2) раціональне 

використання потенціалу студентів в процесі професійної підготовки, що 

сприятиме більш якісному засвоєнню професійних знань, умінь та навичок; 

3) орієнтація змісту професійної освіти, що забезпечить підготовку 

конкурентоспроможних фахівців [177]. 

Тож, спираючись на аналіз психолого-педагогічної літератури [42; 

177; 255], зарубіжного і вітчизняного досвіду теорії та практики професійної 

підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації (розділ 1, параграф 1.3 цієї 

роботи), визначено комплекс організаційно-педагогічних умов, а саме:  

- забезпечення анімаційної спрямованості змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців із туризму; 

- побудова професійно спрямованого освітнього простору, 

максимально наближеного до майбутньої анімаційної діяльності; 

- створення інформаційно-креативного анімаційного середовища, 

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

Передбачається, що впровадження комплексу організаційно-

педагогічних умов в освітній процес фахівців із туризму забезпечить 

ефективність формування їх готовності до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

Третій блок моделі – 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 
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діяльності (Anima Test)» як діагностичного інструментарію. 

Щодо поняття «критерій» (з грецького – засіб переконання, мірило) 

науковці дають такі визначення, як: показник, що поєднує у собі методи 

розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила прийняття рішення про 

вірогідність нульової або однієї з альтернативних гіпотез (С. Гончарено 

[40]); ознака, за якою можна визначити відмінності стану одного явища від 

іншого і відображає найбільш загальну ознаку, за якою відбувається 

оцінювання (С. Ожегов [166]); критерії розкриваються за допомогою 

визначених показників і за ступеню їх прояву можна констатувати ступінь 

прояву критеріїв (С. Витвицька [24]). Тож, рівень сформованості 

компонентів готовності визначається сформованістю показників, які 

входять в її склад (С. Шишов [253]). Тому, ступінь прояву, його якісна 

сформованість, визначається в показниках, які є даними, за якими можна 

визначити рівень сформованості готовності [166, с. 654]. 

Визначення рівнів сформованості готовності спиралось на 

теоретичний аналіз наукових праць, а саме: оволодіння тим чи іншим 

вмінням у співвідношенні до певного рівня передбачає, що студент вільно 

оперує знаннями та вміннями, які визначають попередній рівень, тому їх 

можна розглядати у якості об’єктивного показника професійної 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців (П. Ченцова, І. Шадчин [246]); 

характеристика готовності випускників закладів вищої освіти у 

співвідношенні з кількісними показниками – рівнями, що відображають 

межі готовності, визначають ступінчастість їх підготовки: репродуктивний 

(низький), репродуктивно-конструктивний (середній), творчо-пошуковий 

(достатній), творчий (високий) (С. Витвицька [24, с.9]). 

На основі аналізу кваліфікаційних вимог, професійних завдань, 

особливостей та специфіки професійної діяльності майбутніх фахівців із 

туризму щодо організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації (розділ 1, параграф 1.1, 1.2 цієї роботи), визначених компонентів 

готовності (розділ 1, параграф 1.2 цієї роботи), вітчизняного та зарубіжного 
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досвіду, а також сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації (розділ 1, параграф 1.3 цієї роботи), нами визначені 

такі критерії сформованості готовності, як: мотиваційний, знаннєвий, 

діяльнісний, рефлексивний. Кожен критерій характеризується низкою 

показників, що структуровані за рівнями: недопустимий, допустимий, 

достатній, високий (табл.2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Загальна характеристика рівнів готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації 

Рівні Характеристика 

В
и

с
о
к
и

й
 Наявність ґрунтовної системи знань, умінь та навичок, здатність 

систематично застосовувати їх в професійній діяльності на основі 

творчого підходу; високого рівня адаптації, професійної 

відповідальності, самостійності; повної готовності до професійної 

діяльності, що дозволяє успішно конкурувати на ринку праці. 

Д
о
с
т

а
т

н
ій

 

Наявність достатньої глибокої системи знань, умінь та навичок, їх 

систематичне і усвідомлене застосування в професійній діяльності; 

адаптивності та самостійності; прагнення до професійного розвитку й 

самовдосконалення, що дозволяє конкурувати на ринку праці. 

Д
о
п

у
с
т

и
м

и
й

 

Наявність загальних професійних знань і вмінь (професійні знання і 

вміння фрагментарні; на технологічному рівні визначається, як 

робітник-виконавець); не стійкого прагнення до професійного розвитку 

і самовдосконалення, чого недостатньо для конкурування на ринку 

праці. 

Н
е
д
о
п

у
ст

и
м

и
й

 

Відсутність більшої частки знань, умінь, навичок; сформованість 

окремих компонентів готовності (робітник, який виконує окремі 

технологічні функції або операції), що є недопустимим для випускника 

закладу вищої освіти. 
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Показниками мотиваційного критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації визначено такі: наявність пізнавальної 

активності студентів, сукупності мотивів та інтересів до професійної 

діяльності з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, мотивації до навчання та самовдосконалення, що є необхідним 

поштовхом і важливою запорукою для формування всіх інших визначених 

компонентів та готовності в цілому (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Показники мотиваційного критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації 

Рівні Показники 

Високий  

Наявність стійкої мотивації до оволодіння ґрунтовною 

системою знань, умінь та навичок щодо професійної 

діяльності в галузі спортивно-розважальної анімації, 

усвідомлення значущості цієї діяльності в обраній професії, 

прагнення до розробки, організації та реалізації заходів 

спортивно-розважальної анімації в туризмі. 

Достатній 

Наявність мотивації до навчальної, творчої та пізнавальної 

діяльності в галузі спортивно-розважальної анімації, прояв 

стійкого інтересу до технологій створення та реалізації  

зазначених заходів. 

Допустимий  

Наявність потреби пізнавальної діяльності, прояв інтересу 

до спортивно-розважальних анімаційних заходів, як 

туристичної послуги, прагнення до саморозвитку в 

професійній діяльності. 

Недопустимий 
Відсутність або невизначеність мотивів, цілей та бажань 

щодо навчання та майбутні професійної діяльності взагалі. 

 

Показниками знаннєвого критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації визначено: наявність системи професійно 

важливих знань щодо: технології організації та проведення заходів 
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спортивно-розважальної анімації з різним контингентом (за віком, статтю, 

національністю тощо) та в різних умовах (на туристичних підприємствах, 

санаторіях, базах відпочинку, дитячих оздоровчих таборах, в розважальних 

центрах, вітчизняних та зарубіжних готелях, парках розваг тощо) 

туристичної сфери; специфіки роботи з іноземними партнерами, клієнтами; 

основ загальної та фізичної підготовки, здорового способу життя (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Показники знаннєвого критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації 

Рівні Показники 

Високий  

Наявність ґрунтовної системи знань з організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, 

технології створення та реалізації програм спортивно-

розважальної анімації, здатність до аналізу, усвідомленого 

застосування їх на практиці. 

Достатній 

Наявність системи знань щодо ролі, функцій, видів 

спортивно-розважальних заходів в туризмі, знань з 

технологій створення та реалізації зазначених програм 

різних видів. 

Допустимий  

Наявність знань основ організації заходів спортивно-

розважальної анімації в туризмі, її види та функції в 

організації дозвілля туристів та відпочиваючих. 

Недопустимий 

Відсутність більшої частки знань щодо професійної 

діяльності з організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, відсутність усвідомлення значення 

їх засвоєння для майбутньої професійної діяльності. 

 

Показниками діяльнісного критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації визначено, такі: оволодіння системою 

професійних вмінь і навичок із технології створення програм, організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації в різних умовах (на 

туристичних підприємствах, санаторіях, базах відпочинку, дитячих 
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оздоровчих таборах, в розважальних центрах, готелях, парках розваг та ін.) з 

використанням різних форм (масові, групові, індивідуальні) та засобів 

(комплексів вправ, танцювальних та фітнес програм, спортивних та 

рухливих ігор, естафети, змагання) з урахуванням особливостей 

контингенту туристів (вікових, статевих, релігійних, національних, 

культурних, фізичних); розроблення супровідної документації (програми, 

плани, сценарії); моніторинг привабливості заходів спортивно-розважальної 

анімації серед туристів, уміння працювати в команді (табл. 2.4).  

 

Таблиця 2.4 

Показники діяльнісного критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації 

Рівні Показники 

Високий  

Здатність до здійснення повноцінної професійної діяльності 

з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, наявність ґрунтовної системи умінь та навичок 

щодо технології створення програм та заходів спортивно-

розважальної анімації, володіння уміннями та навичками з 

організації та проведення різних видів спортивно-

розважальних заходів. 

Достатній 

Наявність умінь та навичок самостійно виконувати 

професійно спрямовані завдання щодо організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

туризмі. 

Допустимий  

Наявність вмінь виконувати типові професійно спрямовані 

завдання: організація та проведення окремих видів 

спортивно-розважальних заходів,  складання планів 

заходів, маршрутів, планів-конспектів. 

Недопустимий 

Фрагментарність або відсутність професійних умінь та 

навичок щодо організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в туризмі. 

 

Показниками рефлексивного критерію сформованості готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації визначено такі: усвідомлення себе в 
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майбутній професії, наявність чіткого розуміння професійних функцій та 

способів їх реалізації на основі творчого підходу, усвідомлення значущості 

означеної діяльності в обраній професії, здатність до самоаналізу, розвиток 

індивідуально-психологічних якостей особистості, як: адаптивність, 

креативність, лідерство, комунікабельність, самостійність, рефлексивність 

(табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Показники рефлексивно-особистісного критерію сформованості 

готовності до майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

Рівні Показники 

Високий  

Наявність інтегративних властивостей, творчого, 

креативного та професійного мислення, рефлексії, 

розуміння професійно спрямованих завдань та способів їх 

вирішення з використанням особистих інноваційних ідей. 

Здатність до адекватної самооцінки професійної діяльності. 

Достатній 

Усвідомлення себе в майбутній професійній діяльності з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, наявність рефлексії, розвиток професійних та 

особистісних властивостей. 

Допустимий  

Наявність чіткого розуміння професійних завдань, та 

способів їх реалізації без прояву особистого творчого 

потенціалу, рефлексії. 

Недопустимий 

Відсутність саморозвитку професійних та особистісних 

властивостей, усвідомлення себе в майбутній професійній 

діяльності, рефлексії. 

 

Визначені нами критерії та показники уможливлюють у процесі 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації проводити діагностику 

сформованості їх готовності, а також виявляти недостатньо сформовані 

компоненти цієї готовності. 

Для контролю динаміки сформованості компонентів готовності 

розроблено авторську (у співавторстві з творчою групою) комп’ютерну 
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програму «Система визначення готовності до анімаційної діяльності 

майбутніх фахівців з туризму (Anima Test)»[92], що базується на комплексі 

стандартизованих та авторських методик щодо визначення рівнів 

сформованості компонентів готовності з урахуванням особливостей та 

специфіки підготовки й майбутньої професійної діяльності в сучасних 

умовах індустрії туризму дозвілля та розваг. 

Вбачається, що результатом запропонованої структурної моделі має 

бути  сформована готовність майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

 

 

2.2 Забезпечення анімаційної спрямованості змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму. 

 

Відповідно до першої організаційно-педагогічної умови – 

забезпечення анімаційної спрямованості змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму розроблено, оновлено, й впроваджено в 

освітній процес здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» 

відповідне навчально-методичне забезпечення. 

Реалізація цієї організаційно-педагогічної умови грунтується на 

нормативно-правовій основі, що декларує: необхдність оновлення змісту 

освіти на основі компетентісного підходу та особистісної орієнтації і 

забезпечення створення умов для розвитку учасних засобів навчання 

(навчально-методичних, електронних, інформаційно-комунікаційних тощо) 

(«Про національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2021 р. [198]); 

навчально-методичне забезпечення дисциплін визначають виходячи із 

необхідності максимально повного надання здобувачам всієї інформації та 

матеріалів, необхідних для успішної професійної підготовки (Лист МОН 
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«Щодо рекомендацій із навчально-методичного забезпечення» [117]) 

теоретичному аналізі наукових праць [7; 9; 18; 37; 43; 82; 177; 189; 193; 

207]. 

Слід зазначити, що недостатня орієнтованість структури і змісту 

професійної вищої освіти на потреби ринку праці та сучасні економічні 

виклики є актуальною проблемою насьогодні, і модернізація структури, 

змісту та організації освіти є стратегічним напрямом розвиту освіти і науки 

в Україні та базується на засадах компетентнісного підходу, особистісної 

орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку 

(Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.) [198]. 

Зміст професійної освіти, науковцями визначається, як: конкретна 

відповдь дидактики на питання «Що вчити» і має бути гуманістично 

орієнтованою та педагогічно адаптованою системою знань, вмінь, засобів 

діяльності, досвіду творчої діяльності та відношення до світу (І. Підласий 

[184]); система знань, умінь та навичок, способів діяльності і мислення, які 

необхідні до оволодіння кожному майбутньому фахівцю будь якої галузі 

(І. Зайченко [63, с.91]); один з компонентів навчально-виховного процесу, 

що складається із загального розвитку та соціального досвіду, накопиченого 

людством (Н. Мойсеюк [156]) . 

Як зауважено «Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року», зміст освіти відіграє провідну роль у розбудові 

національної системи освіти, забезпеченні її інноваційного розвитку, 

приведені у відповідність з європейськими та світовими стандартами, і 

передбачає впровадження оновленого «базового» компонента вищої освіти 

на основі Національної рамки кваліфікацій та компетентісно орієнтованого 

підходу в освіті [198]. 

Тож, погоджуємся з ученим Д. Поповичем [189], який наголошує, що 

розроблення й оновлення змісту професійної освіти має враховувати світові 

тенденції її розвитку, серед яких, окрім фундаменталізаціїї, гуманізації, 

інформатизаціїї є інноватизація освіти шляхом розроблення та оновлення 
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освітніх програм, підручників та навчальних посібників, баз даних, 

інформаційно-довідкової системи, інформаційно-тематичних модулів, тощо 

[189, с. 59]. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців із туризму здійснюється на 

основі галузевого стандарту вищої освіти України за галуззю знань 24 

«Сфера обслуговування», напряму 242 «Туризм» [36], що забезпечує 

оволодіння системою знань, умінь і навичок, формує їх готовність до 

професійної діяльності відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця, а також втановлює рекомендований перелік 

дисциплін, програми практик, нормативний термін навчання за формами 

навчання та державної атестації. 

З огляду на мету нашого дослідження наголосимо, що анімаційна 

спрямованість змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму 

до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації, має 

містити теоретико-практичну інформаційну базу, яка необхідна для 

успішного здійснення професійної діяльності.  

Зміст і структура професійної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму, а також склад навчальних дисциплін, їх розподіл, тижнева й річна 

кількість годин навчальних дисциплін, структура навчального року 

відображені у навчальному плані [158], що відповідає таким вимогам, як: 

орієнтація на всебічний особистісний розвиток студентів; забезпечення 

виховного процесу; відповідність доягненням вітчизнаної та зарубіжної 

науки; толерантність та урахування національних традицій, культури та 

здобутків, рівень розвитку особистості; орієнтація на навчальні можливості, 

потреби й інтереси майбутніх фахівців з туризму [158]. 

На основі теоретичного аналізу наукових праць [6; 7; 22; 26; 49 97; 

144; 187; 189] визначено, що забезпечення анімаційної спрямованості 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації має враховувати його 

відповідність високому науковому рівню, ґрунтуватись на положенях, 



111 
 

концепціях та ідеях сучасної науки, містити актуальну інформацію, 

забезпечувати міждисциплінарні зв’язки, генерувати набуття знань, 

оволодіння вміннями та вдосконалення навичок студентів задля якісного 

формування їх готовності до майбутньої діяльності з організації та заходів 

проведення спортивно-розважальної анімації. 

Для реалізації визначеної нами першої організаційно-педагогічної 

умови навчально-методичне забезпечення освітнього процесу здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» на різних його етапах 

збагачено таким, як: -розроблено: спецкурс «Спортивно-розважальна 

анімація в туризмі» (додаток Ж); науково-практичні посібники «Організація 

анімаційної діяльності в туризмі», «Щоденник з фітнесу», «Щоденник 

аніматора» [140; 212; 136]: оновлено: змістові модулі курсу «Професійно-

прикладна фізична підготовка»: «Методика складання спеціальних 

комплексів вправ із урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності»; «Методика організації та проведення спортивно-розважальних 

змагань» (додаток Д). 

Як демонструє Таблиця 2.6, забезпечення анімаційної спрямованості 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму реалізовувалось 

шляхом оновлення (відповідно до положень Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні [197] щодо формування ціннісного 

ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, поліпшення стану 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог 

майбутньої професійної діяльності) програми дисципліни «Професійно-

прикладна фізична підготовка».  
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Таблиця 2.6 

Зміст роботи, щодо забезпечення анімаційної спрямованості 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму  

Курс Семестр Дисципліна Змістовий модуль 

 

І 
1 

Професійно-

прикладна фізична 

підготовка 

«Оволодіння основними засобами 

розвитку фізичних якостей» 

 

ІІ 
3 

Професійно-

прикладна фізична 

підготовка 

«Засоби розвитку м’язів тулуба, 

верхніх та нижніх кінцівок» 

ІІ 

 

4 

 

Професійно-

прикладна фізична 

підготовка 

«Вивчення та складання 

індивідуальних програм розвитку 

прикладних фізичних якостей» 

 

ІІІ 

 

 

 

 

5 

Професійно-

прикладна фізична 

підготовка 

«Методика складання спеціальних 

комплексів вправ з урахуванням 

особливостей майбутньої 

професійної діяльності 

(фізкультурно-оздоровча анімація)»; 

«Методика організації та проведення 

спортивно-розважальних змагань» 

6 

Спецкурс 

«Спортивно-

розважальна 

анімація в туризмі» 

«Теоретичні основи професійної 

діяльності з організації і проведення 

спортивно-розважальної анімації в 

туризмі»  

ІV 7 

Спецкурс 

«Спортивно-

розважальна 

анімація в туризмі» 

«Основи практичної реалізації 

спортивно-розважальної анімації» 

 

За освітнім планом професійної підготовки майбутніх фахівців з 

туризму передбачено, викладання цієї дисципліни у 1, 3, 4 та 5 сем. із 

загальною кількістю 630 год., з них 128 годин практичних аудиторних 

занять і 502 год. самостійної роботи студентів. Головною метою дисципліни 

є формування прикладних знань, фізичних та спеціальних якостей, вмінь і 

навичок, що сприяють досягненню об'єктивної готовності студента до умов 

і впливів обраної професійної діяльності. Тому її завдання можна назвати 

специфічними, а спрямованість їх визначається вимогами конкретної 

професії; завданнями є:  
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- формування необхідних прикладних знань й набуття рухових 

умінь і навичок;  

- забезпечення загальної і професійно прикладної фізичної 

підготовки;  

- виховання прикладних психічних якостей, необхідних для 

кожної професійної групи, на заняттях різними видами спорту;  

- виховання прикладних спеціальних якостей необхідних для 

обраної професійної діяльності (швидкість, сила, витривалість, гнучкість і 

спритність);  

- формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку 

особистості і підготовка її до професійної діяльності, мотиваційно-

ціннісного ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, 

фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях 

фізичними вправами та спортом;  

- зміцнення здоров’я та сприяння формуванню всебічного 

розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення оптимального 

рівня фізичної підготовленості, фізичної працездатності, функціонального 

стану протягом періоду навчання;  

- виховання в студентів потреби в систематичних заняттях 

фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої 

професійної діяльності та фізичного самовдосконалення;  

- оволодіння методиками оцінки фізичного розвитку, 

функціонального стану та самоконтролю під час занять фізичними 

вправами;  

- отримання студентами необхідних знань, вмінь та навичок в 

застосуванні засобів фізичної культури для профілактики захворювань, 

відновлення та зміцнення здоров’я, продовження професійної діяльності 

працездатного населення;  

- розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній діяльності; набуття 
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здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості. 

Наголосимо, що організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації передбачає постійну рухливу активність та 

інтенсивне фізичне навантаження, тому програма дисципліни, що 

орієнтована на професійно-прикладну фізичну підготовку має враховувати 

особливості майбутньої професійної діяльності, забезпечувати гармонійний 

розвиток усіх рухових якостей, мати тренувальний ефект для м’язового 

скелету, дихальної та серцево-судинної систем.  

З метою забезпечення студентів – майбутніх фахівців із туризму, 

ґрунтовними знаннями зі спортивно-оздоровчої анімації, та покращення 

стану їх фізичної підготовленості, стимулювання до здорового способу 

життя, нами було розроблено й впроваджено у робочу програму дисципліни 

«Професійно-прикладна фізична підготовка» змістові модулі, що 

забезпечують реалізацію мети та завдань дисципліни щодо оволодіння 

ґрунтовними знаннями, вміннями, навичками і засобами організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, а також, покращення 

стану їх фізичної підготовленості. Ці змістові модулі було поетапно 

впроваджено в освітній процес, що дало змогу безперервно, 

систематизовано та поступово формувати готовність до спортивно-

розважальної анімації та розвинення й вдосконалення фізичних якостей 

студентів. 

Тож, вивченню оновлених нами змістових модулів передували такі 

модулі, як: «Оволодіння основними засобами розвитку фізичних якостей» 

(1 сем.) (загально розвивальні вправи; розвиток витривалості, швидкості, 

спритності, силових якостей, стрибучості різними засобами фізичного 

виховання (легкої атлетики, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, 

бадмінтону аеробіки, атлетичної гімнастики тощо); методика вимірювання 

пульсу; контроль та самоконтроль у процесі фізичного удосконалення ); 

«Засоби розвитку м’язів тулуба, верхніх та нижніх кінцівок» (3 сем.) 

(комплекси вправ з використанням різноманітного спортивного обладнання 
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для розвинення фізичних якостей з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності; вправи професійно-відновлювальної спрямованості; 

комплекси вправ вранішньої гімнастики; гігієнічні засоби оздоровлення та 

управління працездатністю: загартування, особиста гігієна, масаж, гідро 

процедури; основи раціонального харчування при різноманітних видах і 

умовах праці та особливостях життєдіяльності; «Вивчення та складання 

індивідуальних програм розвитку прикладних фізичних якостей» (4 сем.) 

(проведення самостійно складених індивідуальних програм (комплексів 

фізичних вправ) з урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності; комплекси вправ для розвитку головних рухових якостей 

(гнучкості, спритності, швидкості, сили, витривалості); виконання 

практичних тестів та нормативів професійно-прикладної фізичної 

підготовленості. 

На завершальному етапі професійно-прикладної фізичної підготовки у 

5-му сем., було впроваджено змістові модулі «Методика складання 

спеціальних комплексів вправ з урахуванням особливостей їх майбутньої 

професійної діяльності (фізкультурно-оздоровча анімація) та «Методика 

організації та проведення спортивно-розважальних змагань».  

Зміст модулю «Методика складання спеціальних комплексів вправ з 

урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності 

(фізкультурно-оздоровча анімація) складався з таких тем, як: «Методика 

складання танцювальних зв’язок з ритмічної гімнастики, базової аеробіки, 

степ-аеробіки, пілатесу»; «Комплекси вправ зі стречінгу»; «Комплекси 

вправ аква-аеробіки»; «Вправи на відновлення»; «Самоконтроль у процесі 

занять фізичними вправами»; «Використання засобів фізичної культури для 

зняття втоми та підвищення працездатності»; «Основи методики організації 

занять фізичними вправами для запобігання стомленню, підвищення 

працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах і 

умовах праці». 
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Метою модулю є надання знань з різних видів оздоровчого фітнесу, 

оволодіння вміннями та навичками складання та проведення комплексів 

вправ, танцювальних зв’язок тощо, задля використання під час реалізації 

фізкультурно-оздоровчих анімаційних заходів. Тому, що більшість 

анімаційних програм на туристичних підприємствах складаються з різних 

видів фітнесу, як основної складової анімаційних заходів протягом дня, і 

лише у вечорі переходять до видовищно-розважальних анімаційних заходів. 

Підсумковим контролем було складання плану-конспекту заняття з 

обраного виду фітнесу (аеробіка, ритмічна гімнастика, пілатес, стречинг або 

інші види оздоровчого фітнесу запропоновані студентами) та самостійного 

проведення усіх частин заняття за планом-конспектом. 

Змістовий модуль «Методика організації та проведення спортивно-

розважальних змагань» складався з таких тем, як: «Організація та 

проведення естафет для різних вікових груп»; «Організація та проведення 

змагань з волейболу, футболу, стріт-болу (баскетбол 3х3) у зонах 

відпочинку та дозвілля туристів»; «Правила спортивних ігор та методика їх 

адаптації в бік розважального заходу». 

Метою модулю було надання знань, оволодіння вміннями та 

навичками з організації та проведення спортивно-розважальних змагань під 

час реалізації спортивно-оздоровчого напряму анімаційної діяльності. 

Спортивно-оздоровчі заходи є невід’ємною частиною денної анімаційної 

програми, залучають велику кількість учасників серед туристів та 

відпочиваючих и мають за мету не лише забезпечення рухової активності, 

але й розважальні характер, знімають психічну та емоційну напругу, 

пробуджують азарт та змагальний дух відпочиваючих.  

Підсумковим контролем вважалось вдале проведення будь якого 

змагання з вивчених видів або естафет з використанням інвентарю, 

додаткового обладнання, тощо. 
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Також, на початку та наприкінці кожного семестру проводився 

контроль розвитку фізичних якостей шляхом виконання контрольних 

нормативів (Додаток Д). 

Вивчення динаміки розвитку фізичних якостей студентів надало 

можливість визначити рівень фізичної підготовленості кожного студента, 

відстежити прогрес або регрес фізичного розвитку студентів, виявити 

недостатньо розвинені фізичні якості, на основі чого в подальшому 

формувати та корегувати зміст тренувального процесу студентів. 

У відповідності до програми навчальної дисципліни «Професійно-

прикладна фізична підготовка» та з метою формування у майбутніх фахівців 

вмінь та навичок з розроблення планів тренувань на певний період, відбору 

вправ для програм тренувань (з будь якого обраного виду спорту, фітнесу), 

складання режиму раціонального (оздоровчого) харчування й заохочення до 

ведення здорового способу життя, було розроблено (у співавторстві) 

науково-практичний посібник «Щоденник з фітнесу» [212]. 

У посібнику представлено широке коло питань, таких, як: ведення 

здорового способу життя, раціонального харчування, силового та 

функціонального тренінгу, тощо; містить матеріали з анатомії та фізіології; 

рекомендацій щодо споживання макронутрієнтів. Наведено вправи на різні 

групи м’язів: базові, формуючі та ізолюючи. Посібник має ілюстрації та 

таблиці для спрощення моніторингу фізичного стану та фізичної 

підготовленості. Також, в посібнику наведені таблиці калорійності 

продуктів та готових страв, енерговитрат при різних видах фізичної 

активності. 

Використання студентами «Щоденника з фітнесу» відбувалося під час 

вивчення модулю «Методика складання спеціальних комплексів вправ з 

урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності 

(фізкультурно-оздоровча анімація)», індивідуальними завданнями якого, 

передбачено самостійне складання студентами комплексів вправ з 

атлетичної гімнастики і фітнесу, а також планування процесу особистого 
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тренування на певний період (місяць, квартал, півріччя). Реалізація цього 

завдання відбувалася шляхом заповнення студентами таких розділів, як: 

антропометричні дані (на початку тренувального періоду); постановка мети 

та завдань тренувального періоду; програма і вид тренувань (на початку 

кожного тренувального тижня); щоденний раціон харчування та прийому 

рідини; щоденний аналіз (щодо дотримання режиму оздоровчого 

харчування, прийому рідини, тренувальної програми); повний аналіз 

означеного тренувального періоду щодо реалізації поставленої мети, 

завдань, результатів тренувань, оновлення антропометричних даних, 

визначення нових цілей, недоліків або позитивних моментів в програмі 

тренування та оздоровчого харчування. 

Використання посібника в процесі професійної підготовки 

уможливило формування у студентів стійких звичок, умінь та навичок щодо 

ведення здорового способу життя, покращення рівня розвитку фізичних 

якостей, поліпшення фізичного здоров’я в цілому, уміння планувати й 

складати програми тренувань, аналізувати результати роботи, що позитивно 

вплинуло на формування мотиваційного, діяльнісного та рефлексивного 

компонентів готовності, що доводить актуальність і доцільність його 

розроблення. 

Реалізація першої організаційно-педагогічної умови, також 

передбачала розроблення й впровадження в план підготовки здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» Запорізького національного 

університету спецкурсу «Спортивно-розважальна анімація в туризмі» 

метою якого є формування у майбутніх фахівців із туризму 

компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності з 

організації та проведення спортивно-розважальних заходів в туризмі. 

Завданнями спецкурсу є: ознайомлення зі змістом, засобами та 

формами спортивно-розважальної анімації в туризмі; завданнями і 

функціями спортивно-розважальної анімації в туризмі; історією 
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виникнення, становлення та сучасними тенденціями спортивно-

розважальної анімації в Україні та за кордоном; розкрити соціальну та 

рекреаційну значущість цього напряму анімації в туризмі; сформування 

практичних умінь та навичок з організації та проведення спортивно-

розважальної анімації в туризмі. 

Програма спецкурсу розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких 20 

год. лекційні, 20 год. семінарські заняття і 50 год. самостійної роботи 

студентів. 

Результатом вивчення спецкурсу є сформованість таких компетенції, 

як: 

- системні: здатність до застосування отриманих знань на 

практиці, вдосконалення набутих знань та вмінь протягом усієї професійної 

діяльності, неперервного навчання протягом життя; постійного 

самовдосконалення, саморозвитку та рефлексії; вдосконалення професійної 

майстерності і підвищення своєї кваліфікації; здатність до накопичення 

досвіду, критичного мислення, прагнення до досягнення поставленої мети; 

постійний розвиток ерудиції, духовної, економічної та екологічної 

культури, аналітичне розуміння особистісно і соціально значущих питань; 

- інструментальні: готовність до створення та реалізації програм 

і заходів спортивно-розважальної анімації; вміння складати кошторис 

заходу спортивно-розважальної анімації; здатність знаходити, аналізувати, 

обробляти і впроваджувати в професійну діяльність новітні методи й засоби 

спортивно-розважальної анімації; аналізувати успішність програми або 

окремого заходу спортивно-розважальної анімації, виявляти й вчасно 

ліквідувати можливі недоліки програми (заходу); моніторингу 

привабливості заходів спортивно-розважальної анімації серед туристів; 

здатність ефективно використовувати матеріальну базу підприємства для 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; 

- міжособистісні: здатність до колективної роботи; наявність 

організаційних здібностей, уміння керувати та бути керованим; здатність до 
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налагодження контакту з колегами, підлеглими та керівниками; 

дотримуватись субординації, здатність до рефлексії, усвідомлення 

особистих переваг і недоліків; здатність до пошуку раціональних шляхів та 

засобів вирішення питань в професійній діяльності; здатність до уникнення 

або ефективного вирішення конфліктних ситуацій; вміння створювати 

позитивну атмосферу в колективі; готовність працювати в міжнародному 

туристичному середовищі. 

Спецкурс містить таких змістові модулі: 1) «Теоретичні основи 

професійної діяльності фахівця зі спортивно-розважальної анімації в 

туризмі» (спортивно-масові заходи, як різновид анімації в туризмі; функції 

та завдання спортивно-розважальної анімації в туризмі; організація 

спортивно-розважальної анімації в туризмі; основні аспекти спортивно-

розважальної роботи з туристами); 2) «Основи практичної реалізації 

спортивно-розважальної анімації» (засоби спортивно-розважальної анімації; 

технологія створення спортивно-розважальної анімаційної програми; дитяча 

спортивно-розважальна анімація). 

Окрім традиційних аудиторних форм занять (лекції, семінарські 

заняття) програмою спецкурсу передбачено проведення практичні заняття з 

елементами тренінгу (за участю фахівців галузі туризму, дозвілля та розваг), 

такі як: круглий стіл «Спортивно-розважальна анімація – основа активного 

відпочинку туристів», спрямований на усвідомлення студентами значущості 

саме цього напряму анімаційної діяльності, як основного засобу близького 

дружнього контакту з туристами, та формування стійкої мотивації до 

спортивно-розважальної анімації, як майбутньої професійної діяльності; 

семінар-презентація «Особистісна професійна перспектива в сфері 

спортивно-розважальної анімації» (з використанням методу діалогічного 

спілкування під час обговорення презентації), спрямований на визначення 

перспектив, можливостей кар’єрного росту та фінансової привабливості 

професійної діяльності в галузі спортивно-розважальної анімації); 
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Ефективність розробленого спецкурсу забезпечує, зміст дисципліни, 

що базується на основі діяльнісного, компетентнісного, системного та 

особистісно-орієнтованого підходах, застосування активних методів 

навчання, інформаційно-комунікаційних технологій та новітніх методи і 

засоби створення програм спортивно-розважальної анімації. 

Результатом вивчення спецкурсу є формування компетентностей 

майбутніх фахівців із туризму, необхідних для ефективної професійної 

діяльності з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, а саме: 

- володіння знаннями з теоретичних основ створення і реалізації 

заходів спортивно-розважальної анімації; 

- готовність до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в різних умовах вітчизняних та зарубіжних 

підприємств туристичної сфери (санаторіїв, баз відпочинку, дитячих 

оздоровчих таборів, розважальних центрів, готелів, парків розваг тощо) з 

використанням різних форм (масових, групових, індивідуальних) та засобів 

(комплексів вправ, танцювальних та фітнес програм, спортивних і рухливих 

ігор, естафет, змагань) із урахуванням особливостей контингенту туристів 

(вікових, статевих, релігійних, національних, культурних, фізичних); 

- розроблення супровідної документації (програм, планів, 

сценаріїв); моніторингу привабливості заходів спортивно-розважальної 

анімації серед туристів; роботи в команді; розроблення спортивно-

розважальних планів та програм; 

- здатність до самовдосконалення, саморозвитку, рефлексії, 

вдосконалення професійної майстерності, підвищення кваліфікації, 

усвідомлення особистих переваг та недоліків, пошуку шляхів, методів і 

засобів їх розвитку або усунення; 

- прагнення до досягнення мети, здатність до критичного 

мислення, накопичення досвіду; 
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- здатність самостійного розвитку ерудиції, аналітичного 

розуміння особистісно і соціально значущих питань, використовувати 

принципи здоров’язберігаючих, природничо-наукових дисциплін у 

майбутній професійній діяльності з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації; 

- вміння роботи в команді, керувати і бути керованим, 

усвідомлювати своє місце і функції в колективі. 

Відповідно до модулів і тем спецкурсу, розроблено науково-практичні 

посібники, метою яких є поглиблення системи знань і вмінь щодо 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Науково-практичний посібник «Організація анімаційної діяльності» 

[140] розроблено відповідно до навчальної програми спецкурсу, з метою 

формування у майбутніх фахівців з туризму компетенцій, спрямованих на 

проєктування програм та окремих заходів спортивно-розважальної анімації 

й успішне здійснення професійної діяльності в галузі анімаційного та 

спортивно-розважального сервісу в туризмі.  

У посібнику розглядаються питання щодо історії виникнення, 

становлення та розвитку анімаційної діяльності в різних країнах світу, 

представлені види, типи та функції анімаційної діяльності в туризмі, а 

також методи розробки та реалізації анімаційних програм. Значну увагу 

присвячено вивченню технології створення та методів реалізації 

анімаційних програм, наведено приклади анімаційних програм, конкурсів, 

розваг та ігор. Подано тестові завдання та питання до самоконтролю. Зміст 

основних понять розкрито у термінологічному словнику. Використання 

посібника в процесі самостійної роботи студентів посилило рівень знань, 

стимулювало розвинення творчого мислення та мотивувало до майбутньої 

анімаційної діяльності. 

Ми передбачали, що знання з анімаційної діяльності в цілому мають 

допомогти підготувати кваліфікованих фахівців, здатних створювати 
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програми і заходи спортивно-розважальної анімації, гармонійно поєднуючи 

їх з основними анімаційними програмами туристичного підприємства. 

Актуальність розроблення посібника обумовлена необхідністю 

формування у студентів знань про комплексний підхід до створення 

програм й окремих заходів спортивно-розважальної анімації для 

внутрішнього та міжнародного туризму. 

Задля формування у студентів вмінь та навичок щодо розробки, 

проєктування, відбору засобів та реалізації заходів спортивно-розважальної 

анімації, відповідно до навчальної програми спецкурсу, а також у якості 

навчально-методичного супроводу усіх видів практик, було розроблено 

науково-практичний посібник «Щоденник аніматора» [136], що складається 

з трьох розділів, які висвітлюють широке коло питань щодо практичної 

діяльності в галузі анімаційного сервісу.  

Теоретичний розділ представлено матеріалами щодо структури 

анімаційної служби туристичного підприємства, функцій та обов’язків 

аніматорів тощо; практичний розділ складається з таблиць для оптимізації 

планування та проведення анімаційних заходів, реалізації програм 

анімаційного сервісу туристичних та розважальних підприємств; творчій 

розділ представлено систематизованою базою рухливих та розважальних 

ігор різної спрямованості, конкурсів та свят для різних вікових груп, з 

використанням різного допоміжного обладнання, тощо. 

Принцип роботи з практичним розділом «Щоденника аніматора» є 

аналогічним роботі зі «Щоденником з фітнесу». Під час виконання 

індивідуальних завдань спецкурсу, а також завдань практики, студенти мали 

самостійно скласти й внести в посібник план заходів спортивно-

розважальної анімації на певний період роботи (тиждень, місяць, заїзд, 

тощо), режим робочого дня на певному підприємстві, щоденний план і 

розклад заходів спортивно-розважальної анімації (місце і час проведення 

заходу, застосовані засоби, методи, обладнання, тощо), надати письмовий 
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аналіз проведених заходів за день і загальний аналіз заходів запланованого 

періоду.  

Використання посібника під час проходження практик і стажувань 

створило умови для засвоєння алгоритму розроблення заходів спортивно-

розважальної анімації (додаток З), надало систему умінь і навичок з 

організації та проведення цих заходів, а також, значно полегшило процес 

планування та реалізації програм спортивно-розважальної анімації, що 

доводить актуальність розроблення посібника і позитивно позначилось на 

формуванні професійних вмінь і навичок з означеної діяльності, рефлексії 

щодо результатів діяльності, підвищило мотивацію до професійної 

діяльності з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в майбутньому. 

Отже, розроблення спецкурсу «Спортивно-розважальна анімація в 

туризмі», науково-практичних посібників «Організація анімаційної 

діяльності», «Щоденник з фітнесу», «Щоденник аніматора», а також 

оновлення змістових модулів дисципліни «Професійно-прикладна фізична 

підготовка» забезпечило анімаційну спрямованість змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців із туризму і позитивно вплинуло на 

формування мотиваційного, когнітивного та рефлексивного компонентів 

готовності. 

 

 

2.3 Побудова професійно спрямованого освітнього простору, 

максимально наближеного до майбутньої професійної діяльності з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

 

Важливість та необхідність реалізації другої організаційно-

педагогічної умови щодо побудови професійно спрямованого освітнього 

простору, максимально наближеного до майбутньої анімаційної діяльності, 

грунтується на нормативно-правовій основі, що декларує: важливість 
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забезпечення України кваліфікованими фахівцями (Закон України «Про 

освіту») [66], акцентування уваги на практичній підготовці фахівців (Закон 

України «Про вищу освіту) [64]; теоретичному аналізі наукових праць [15; 

91; 165; 244]. 

Тема організації, проєктування та конструювання освітнього простору 

у закладах вищої освіти є досить актуальною на сьогодні, такою, що 

активно обговорюється у наукових вітчизняних та зарубіжних колах учених. 

Ґрунтовний аналіз наукових праць з цієї проблематики надано І. Нечитайло 

[165]. На думку автора, освітній простір в закладах вищої освіти не може 

бути зведеним ані до освітнього середовища, ані до інформаційного, 

культурного чи будь якого іншого простору, тому, що поняття «освітній 

простір» є набагато ширшим, складнішим і узагальнюючи вислови інших 

науковців щодо поняття «освітнього простору» автор зазначає, що в 

освітньому просторі відбувається засвоєння норм і цінностей того поля, під 

вплив якого потрапляє індивід [165]. 

Як зазначає Г. Бєлєнька, для сучасної вищої освіти характерним є 

факт пріоритету особистісних цінностей студента перед навчальними, 

полікультурність, інтерактивність, демократичність, динамічність, які 

накладають свій відбиток і висувають нові вимоги до освітнього простору 

закладу вищої освіти. Авториня наголошує, що нагальною для закладів 

вищої освіти постає потреба зв’язків освітнього процесу університету з 

діяльністю інших установ, що дозволяє розширити освітній простір і 

забезпечити інтеграцію навчальних занять з практикою майбутньої 

професійної діяльності [15, с. 19]. 

Розумінню сутності професійно спрямованого освітнього простору 

має сприяти визначення його функцій і як зазначає пан В. Федоров, 

основними найбільш загальними функціями професійно спрямованого 

освітнього простору є: освітня, вихована, формуюча, розвиваюча, оздоровча 

та соціалізуюча [238]. 
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У той же час, у якості єдиного процесу цілеспрямованого формування 

конкурентоспроможного випускника, Д. Коноплянський визначає 

професійно спрямований освітній простір вища, як поле активної взаємодії 

чотирьох компонентів: студента, викладачів, роботодавців та середовища 

між ними [91]. 

Стосовно теорії та практики вищої освіти професійно спрямований 

освітній простір розглядається як умова розвитку дослідницької діяльності 

педагога; як умова підготовки конкурентоспроможних фахівців; як фактор 

оптимізації особистісного розвитку студентів (В. Федоров) [238]. 

У змістовному аспекті, професійно спрямований простір освіти 

студентів являє собою сконструйовані викладачем проблемно-орієнтовані 

ситуації, спрямовані на сумісне вирішення професійних завдань. Превагою 

такої організації навчального процесу є єдність цільових установок 

учасників освітнього процесу, практична спрямованість змісту, націленість 

на результат, що дозволяє забезпечити студентів системою професійно 

значущих знань, умінь та навичок, сприяє ефективному їх закріпленню, 

надає можливість викладачам переконатися у необхідному рівні їх 

засвоєння (на основі результатів тестувань, захисту самостійних і 

індивідуальних робіт, звітів практик тощо), а студентам відчути себе в 

обраній професії [206]. 

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови щодо побудови 

професійно спрямованого освітнього простору забезпечує ефективність 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення спортивно-розважальних анімаційних заходів шляхом 

занурення у реальну професійну сферу та передбачає 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 спортивно-розважальних заходів серед туристів; роботи в 
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команді. Цей процес формується поетапно в різних формах навчання (рис. 

2.2), а саме: 

– 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»; 
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Рис. 2.2 Схематичне представлення професійно спрямованого 

освітнього простору як умови, що забезпечує ефективність формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

спортивно-розважальної анімації 

 

– 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. 
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Тож, перш ніж студенти розпочнуть професійну діяльність, вони 

мають отримати можливість практично реалізувати набуті знання, уміння та 

навички в діяльності, максимально наближеної до професійної.  

Одним з основних завдань «Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» щодо вищої освіти, є залучення 

роботодавців до співпраці з закладами вищої освіти, зокрема, до організації 

проходження практики студентами, вирішення питань надання першого 

робочого місця випускникам [198], що також є потужним фактором впливу 

на формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності 

та підвищення мотивації до навчання. 

Стандартною формою співпраці роботодавців і закладів вищої освіти 

є проходження студентами практики на профільних підприємствах, що 

передбачено Законом України «Про вищу освіту» (ст. 51) [64], освітньо-

професійною програмою [168] та навчальним планом підготовки.  

Метою практичної підготовки є надання студентам загального 

уявлення щодо особливостей роботи підприємств і установ, залучених до 

туристської, готельної, дозвіллєвої, розважальної, спортивно-оздоровчої та 

спортивно-розважальної діяльності; технологій спортивно-розважальної 

діяльності в галузі туризму, особливостей взаємодії зі споживачем послуг 

спортивно-розважального анімації та для забезпечення практичної основи, 

що забезпечить ефективне вивчення професійних дисциплін, а також, 

опанування необхідної системи професійних знань, умінь, навичок [162]. 

Спираючись на програму наскрізної практики [162] завданнями 

практичної підготовки майбутніх фахівців з туризму щодо формування 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації є: закріплення теоретичних знань з циклів дисциплін професійної 

підготовки, спецкурсу, дисципліни «Професійно-прикладна фізична 

підготовка»; формування уявлення про організаційну структуру, основні 

завдання, принципи роботи зазначених підприємств; вивчення специфіки 

функціонування анімаційної служби та спортивно-розважального сектору 
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на туристичних, розважальних та дозвіллєвих підприємствах; набуття 

практичних навичок роботи з організації та проведення заходів спортивно-

розважальних анімації на зазначених підприємствах; розширення світогляду 

шляхом вивчення специфіки роботи підприємства у напряму спортивно-

розважальної анімації; визначення питань і пропозицій щодо вдосконалення 

процесу організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Згідно навчального плану [158], студенти за весь період навчання 

проходять такі види практик: 

- ознайомча практика (1 к., ІІ сем., 54 год.); 

- туристська практика (2 к., ІІІ сем., 216 год.); 

- технолого-організаційна практика (3 к., V сем., 216 год.); 

- комплексна за фахом (4 к., VІІ сем., 216 год.). 

Практична підготовка майбутніх фахівців із туризму з метою 

формування готовності до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації ґрунтується на таких принципах: 

- неперервності та послідовності, що передбачає наскрізний та 

логічно побудований план заходів з формування готовності до спортивно-

розважальної анімації в процесі практичної підготовки; 

- прогресивності, що забезпечує послідовне ускладнення завдань 

практики в аспекті проектування та впровадження заходів спортивно-

розважальної анімації (починаючи з І й до IV к.); 

- педагогічної підтримки, який визначає пріоритет надання 

методичної та психологічної підтримки студента на всіх етапах практичної 

підготовки та зворотного зв’язку, що забезпечує отримання студентами 

результатів експертної оцінки проведених ними заходів спортивно-

розважальної анімації [162]. 

Тож, практична підготовка студентів передбачає планове, поступове 

засвоєння професійних умінь та навичок в залежності від теоретичних 

курсів та баз практики, що визначено навчальним планом і має свою 

специфіку за формою і змістом (табл. 2.7).   
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Таблиця 2.7 

Бази практичної підготовки студентів ЗНУ напряму підготовки 

«Туризм» (групи 14136-1) до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації 

Курс 
Назва та місце проходження 

практики 
Місце проходження стажування 

1 к. 

(2 сем.) 

Ознайомча– Ресторанно-

готельний комплекс «Sunrise» 

(ТОВ «Бегон-компані»), м. 

Запоріжжя 

Готельно-рекреаційний комплекс 

«SOLVA-Свалява» (м. Свалява) 

(2017р) 

2 к. 

(3 сем.) 

Туристська– розважальний 

центр «Вулкан», м. 

Запоріжжя. 

Готельний комплекс «Elenite» 

(Болгарія) (2018р) 

3 к. 

(5 сем.) 

Технолого-організаційна– 

ТОВ «Рейкарц Хотел» м. 

Запоріжжя 

готельний комплекс «Elenite» та 

готель «VictoriaPalas (Болгарія) 

(2018р) 

4 к. 

(7 сем.) 

Комплексна за фахом –ТОВ 

«База відпочинку «Прибій» 

смт Кирилівка 

Готельно-рекреаційний комплекс 

«SOLVA-Свалява» (м. Свалява), 

готель «Belpinar» (Туреччина), 

готелі «Helena» і «Paradise» 

(Болгарія) (2019р) 

 

Під час проходження програми практики на зазначених (табл. 2.7) 

підприємствах майбутні фахівці з туризму знайомляться з функціональними 

обов’язками: керуючих анімаційною службою підприємства, аніматорів, 

дитячих аніматорів, фахівців зі спортивно-розважальної анімації, 

спортивних інструкторів. 

Успішність проходження практики залежить, від наявної системи 

знань і вмінь, якою володіють студенти на період проходження того чи 

іншого виду практики. Тож, на різних етапах (курсах) навчання, 

проходженню практики передує вивчення студентами циклів дисциплін, 

таких як: гуманітарного: історія України, філософія, історія української 

культури, іноземна мова та ін.; професійного: правове регулювання 

туристичної діяльності, економічна теорія, валеологія, психологія, основи 

менеджменту, фінанси та фінанси підприємств, основи комунікації в сфері 
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обслуговування, менеджмент туризму, реклама в туризмі, маркетинг 

туризму, технологія туристичної діяльності, програмний туризм, 

ціноутворення в туристичній діяльності, організація анімаційних послуг в 

туризмі; вибору навчального закладу (складається відповідно до вимог 

варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики [191]): 

історія туризму, основи екології, рекреаційні комплекси, туристичні ресурси 

України; вільного вибору студентів (що передбачено Ст. 62 п. 1 Закону 

України «Про вищу освіту» [64], який визначає права осіб, які навчаються у 

ЗВО, на вибір навчальних дисципліну межах відповідної освітньої програми 

та робочого навчального плану, не менше 25% від загального обсягу 

кредитів ЄКТС): професійно-прикладна фізична підготовка, історія 

української та зарубіжної культури, психологія прийняття рішень, тайм-

менеджмент, інфраструктура в туризмі, організація дозвілля в туристсько-

оздоровчих комплексах, методика складання маршруту в туризмі та ін. 

Проходженню навчальної ознайомчої практики передує вивчення 

таких дисциплін циклу професійної підготовки, як: «Вступ до спеціальності 

та інформаційна культура студента», «Правове регулювання туристичної 

діяльності», «Основи менеджменту» та ін., а також дисципліни що 

забезпечує фізичний розвиток студентів «Професійно-прикладна фізична 

підготовка», які надають базу початкової професійної орієнтації та 

мотивації до майбутньої професійної діяльності в галузі туризму. Програма 

ознайомчої практики передбачає ознайомлення студентів з комплексом 

типових завдань управлінської, маркетингової, комерційно-технологічної та 

планово-економічної діяльності певного підприємства туристичного 

напряму [142]. 

На першому етапі (курсі) наскрізної практичної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму таким підприємством визначено ресторанно-готельній 

комплекс «Sunrise» м. Запоріжжя.  

Задля реалізації другої організаційно-педагогічної умови, до завдань 

навчальної ознайомчої практики було впроваджено такі: ознайомитись з 
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наявністю послуг спортивно-розважальної анімації, з програмами 

спортивно-розважальної анімації, які використовує підприємство, їх 

затребуваністю в роботі даного підприємства (ресторанно-готельний 

комплекс «Sunrise»), а також, у якості індивідуального завдання практики 

студенти отримали друковані примірники науково-практичних посібників 

«Щоденник аніматора», в якому під час практики мали заповнити 

«практичний розділ» (план заходів на період практики, щоденний план 

заходів) спираючись на план заходів підприємства; мали можливість 

скористатися «творчим розділом», в якому представлено «банк» ігор, 

естафет, спортивно-розважальних змагань та ін. 

Під час практики у ресторанно-готельному комплексі «Sunrise» 

студенти мали змогу ознайомитись з: специфікою діяльності підприємства, 

організацією роботи і діло виробництвом комплексу, графіком роботи 

анімаційної служби, розподілом обов’язків працівників анімаційної служби, 

технічним забезпеченням комплексу (щодо реалізації заходів спортивно-

розважальної анімації), документацією, що регулює роботу анімаційної 

служби комплексу (плани та сценарії заходів). Також, студенти мали змогу 

спостерігати за роботою фахівців анімаційної служби під час реалізації 

заходів (дитячі дні народження, весілля, щоденні розважальні заходи для 

дітей та дорослих), а також прийняти участь у проведені окремих частин 

анімаційних заходів (проведення естафет для дітей різного віку) у якості 

помічників аніматорів. 

Проходження навчальної ознайомчої практики і виконання 

впроваджених завдань, надало можливість отримати такі результати: 

студенти закріпили отримані під час навчання знання: 

- з відбору засобів спортивно-розважальної анімації для роботи з 

різними віковими групами; 

оволоділи вміннями й навичками: 

- проводити окремі заходи спортивно-розважальної анімації в 

рамках загальної анімаційної програми для дітей різного віку під 
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керівництвом фахівців в галузі спортивно-розважальної анімації; 

- працювати в команді;  

- виконувати професійно спрямовані завдання під керівництвом 

фахівців в галузі спортивно-розважальної анімації; 

- робити аналіз проведеного заходу, визначати позитивні та 

негативні моменти заходу; 

Отриманий практичний досвід позитивно вплинув на формування 

таких особистісних якостей, як: адаптивність, комунікабельність, уміння 

працювати в команді та усвідомлення себе в професії. 

По закінченню практики, відбулася підсумкова конференція за участю 

студентів, керівників практики, а також, були запрошені керівників 

підприємств практичної підготовки, під час якої, студенти робили 

презентації про результати проходження практики, виконання 

індивідуальних завдань, характеристику підприємства, фото звіти та ін. 

Методом контролю було подання студентами щоденника практики, звіту 

про проходження практики, за індивідуальним завданням заповнений 

«Щоденник аніматора», після чого студенти отримують диференційований 

залік. 

Наступним етапом практичної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму за планом наскрізної програми практики [142] є навчальна 

туристська практика, яка відбувалась на базі розважального центру 

«Вулкан» (м. Запоріжжя). 

Задля поглиблення професійних знань, умінь та формування навичок з 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації та з 

метою реалізації першої організаційно-педагогічної умови до основних 

завдань навчальної туристської практики було запропоновано: 

- ознайомитись з матеріальною базою даного підприємства щодо 

організації та проведення спортивно-розважальної анімації; 

- прийняти участь у проведені дитячих анімаційних заходів 

розважального центру у якості помічників аніматорів; 
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- самостійно провести окремі частини спортивно-розважального 

заходу (естафети, розважальні змагання, рухливі ігри) за планом 

підприємства. 

У якості індивідуального завдання практики, студентам також було 

запропоновано самостійно опрацювати науково-практичний посібник 

«Щоденник аніматора» (заповнити практичний розділ посібника; 

скористатися творчим розділом).  

Під час навчальної туристської практики на даному підприємстві 

студенти мали змогу спостерігати за досвідченими аніматорами, їх роботою 

з дітьми різного віку (дошкільного, молодшого та середнього шкільного 

віку), ознайомитись з методами підбору засобів спортивно-розважальної 

анімації та їх практичною реалізацією. Окрім опанування практичних 

навичок з проведення спортивно-розважальних заходів студенти 

ознайомились з розкладом роботи підприємства, анімаційної служби, 

розподілом обов’язків працівників центру. 

Результатом виконання завдань практики є: 

оволодіння вміннями й навичками з: 

- ведення професійної документації з організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації; 

- проведення заходів спортивно-розважальної анімації (рухливі 

ігри, естафети) для дітей різного віку; 

- організації та проведення спортивно-розважальних анімаційних 

програм (на прикладі воркшопу «Спортики»); 

- роботи в команді; 

- робити аналіз проведеного заходу, визначати позитивні та 

негативні моменти заходу задля можливості вдосконалення заходів в 

майбутньому. 

Практична підготовка на базі розважального центру «Вулкан» 

позитивно вплинула на формування особистісних якостей студентів, таких, 

як: креативність, самостійність, уміння працювати в команді, 
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рефлексивність. Перебування у середовищі наближеному до майбутньої 

професійної діяльності підвищило інтерес та мотивацію студентів до 

отримання ґрунтовних знань, умінь та навичок з організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації, розширення своєї бази засобів зі 

спортивно-розважальної діяльності. 

По закінченню практики відбулась конференція, на якій студенти 

презентували результати своєї практики, звітували щодо виконання завдань. 

На конференції був присутній керівник розважального центру «Вулкан», 

який охарактеризував роботу студентів під практики і дав загальну 

позитивну оцінку роботі студентів. 

Методом контролю було надання студентами звіту, щоденника 

практики, «Щоденника аніматора», після чого вони отримали 

диференційований залік.  

Виробнича технолого-організаційна практика проходила на базі ТОВ 

«Рейкарц Хотел» (м. Запоріжжя). Згідно навчального плану, проходження 

цього виду практики передбачено після вивчення студентами таких 

дисципліни, як: «Організація анімаційних послуг в туризмі», спецкурсу 

«Спортивно-розважальна анімація в туризмі», що надали студентам більш 

ґрунтовних знань сутності, завдань, функцій та видів спортивно-

розважальної анімації, збільшили кількість засобів спортивно-розважальної 

анімації. 

До основних завдань практики нами запропоновано наступні: 

 - прийняти участь в розробці спортивно-розважальної анімаційної 

програми або окремого заходу; 

- самостійно провести для гостей готелю групові комплекси 

вранішньої гімнастики; 

- самостійно провести групове заняття з фітнесу (базова аеробіка, 

степ-аеробіка, комплекси загальнорозвиваючих вправ); 

- прийняти участь в анімаційних заходах підприємства в якості 

помічників фахівців анімаційної служби. 
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Індивідуальним завдання практики було використання науково-

практично посібника «Щоденник з фітнесу», в якому студенти мали 

зазначити види використаних ними на практиці фітнес-програм, комплекси 

вправ, тривалість тренування (заняття), кількість вправ та ін.  

Під час проходження практики на базі ТОВ «Рейкарц Хотелл» (м. 

Запоріжжя) студенти мали змогу: ознайомитись зі специфікою роботи 

готелів великого масштабу та високого рівня обслуговування; спілкуватись 

в професійному середовищі з керівниками та працівниками готелю, гостями 

з різних міст України та інших країн світу; з розкладом роботи спортивного 

залу, графіком відвідування гостями групових занять, наявністю 

анімаційних послуг та механізмом їх організації. Впродовж практики, 

студенти проводили для гостей готелю ранкову гімнастику, групові заняття 

з аеробіки та степ-аеробіки за графіком спортивно-оздоровчих занять 

спортивного залу готелю; спостерігали методику проведення 

індивідуального тренування в тренажерному залі, яке проводив досвідчений 

інструктор з атлетичної гімнастики. У якості помічників аніматорів 

приймали участь в анімаційній програмі, яка проводилась для гостей 

ресторану готелю і виконували такі завдання: проведення конкурсу 

«Танцювальне попурі», допомога в проведенні конкурсу-змагання 

«армреслінг». 

Практична підготовка на базі ТОВ «Рейкарц Хотел» (м. Запоріжжя) та 

виконання запропонованих нами завдань уможливили отримання таких 

результатів: 

посилення знань з: методів і засобів проведення групових та 

індивідуальних фітнес-програм; професійного спілкування іноземною 

мовою (англійська); 

оволодіння вміннями й навичками з: 

- самостійного проведення групових фітнес-програм, комплексів 

вранішньої гімнастики та загальнорозвиваючих вправ для гостей готелю 

(жінки, чоловіки, іноземні громадяни);  
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- роботи в спортивних залах з сучасним обладнанням; 

- планування, аналізу та відстеження результатів тренувань й 

групових занять (завдяки опрацюванню «Щоденника з фітнесу»); 

- проведення спортивно-розважальних заходів в рамках 

анімаційної програми (під керівництвом фахівців анімаційної служби); 

- професійного спілкування з гостями готелю іноземною мовою 

(англійська); 

Виконання завдань практики; участь у спортивно-розважальних 

заходах; перебування в професійному середовищі уможливили набуття 

студентами практичного досвіду, що позитивно вплинув на посилення 

професійних знань, формування професійних вмінь і навичок, формування 

особистісних якостей, таких, як: адаптивність, полікультурність, 

комунікабельність, лідерство, здатність до самоконтролю та самоаналізу. 

Практична підготовка на базі готелю великого масштабу, з високим рівнем 

обслуговування, комфортними умовами праці та сучасним обладнанням, 

також позитивно вплинули на підвищення мотивації студентів до 

оволодіння знаннями, професійними вміннями та навичками і подальшого 

їх розвитку з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації. 

На конференції присвяченій закінченню практики, в присутності 

керівників практики та запрошених керівників підприємств, на базі яких 

відбувалась практика, студенти виступили з презентаціями характеристики 

підприємства, процесу проходження практики, результатів практики, 

поділились своїми враженнями. 

Методом контролю було подання студентами письмового звіту 

практики, щоденника практиканта, «Щоденника з фітнесу» (в якому 

зазначено вид фітнес-програми, яку проводили для гостей готелю, 

тривалість тренування, кількість вправ та ін.). Після перевірки виконання 

зазначених завдань, студенти отримали диференційований залік. 
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До виробничої комплексної практики за фахом на базі ТОВ «База 

відпочинку «Прибій» (смт Кирилівка), студенти переходять після 

опанування таких дисциплін, як: «Менеджмент туризму», «Програмний 

туризм», «Основи комунікації в сфері обслуговування», «Організація 

дозвілля в туристсько-оздоровчому комплексі», «Аналіз діяльності 

підприємств туризму» та продовження спецкурсу «Спортивно-розважальна 

анімація в туризмі», які розширюють та поглиблюють систему знань 

студентів щодо організації та реалізації різних форм туристичної діяльності, 

та надають можливість випробувати себе як кваліфікованого фахівця в 

туристичних закладах. До основних завдань програми практики були 

запропоновані наступні: 

- скласти план заходів спортивно-розважальної анімації на період 

практики; 

- розробити сценарій, організувати та провести спортивно-

розважальне свято для дітей з урахуванням вікових особливостей (підібрати 

конкурси, естафети та рухливі ігри різної інтенсивності і рівня складності); 

- організувати та провести спортивні змагання з ігрових видів 

спорту для відпочиваючих; 

- проведення комплексів вранішньої гімнасти щоденно, протягом 

практики; 

- підготувати план-конспект і провести групове заняття з фітнесу 

(аеробіка, степ-аеробіка, пілатес, стречинг та ін.); 

- усі проведені заходи зазначити письмово у науково-практичних 

посібниках «Щоденник аніматора» (план заходів на період практики, на 

день, з зазначенням місця та часу проведення, контингенту учасників, 

використаних засобів спортивно-розважальної анімації) та «Щоденник з 

фітнесу» (зазначити вид спортивно-оздоровчого заняття, тривалість, 

кількість учасників, перелік вправ); 

- надати аналіз проведених заходів, зробити висновки щодо 

позитивних чи негативних моментів заходів, реакції відпочиваючих на 
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пропоновані заходи, факторів які ускладнили або полегшили проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації.  

Практична підготовка на базі відпочинку «Прибій» (смт Кирилівка) 

передбачала повноцінне виконання студентами обов’язки організаторів 

заходів спортивно-розважальної анімації. За весь період практики студенти 

розробили, організували та провели такі заходи : щоденна ранкова 

гімнастика для усіх бажаючих відпочиваючих бази відпочинку «Прибій»; 

спортивно-розважальне свято для дітей «Острів скарбів»; масовий 

спортивно-розважальних захід «Фітнес-марафон» для усіх бажаючих 

відпочиваючих бази починаючи з 14 років; змагання збірних команд з 

пляжного волейболу серед бажаючих відпочиваючих. До зазначених заходів 

спортивно-розважальної анімації студенти самостійно склали плани-

конспекти, розробили план проведення заходів, сценарії, розподілили між 

собою графік проведення комплексів вранішньої гімнастики, а також, 

приймали активну участь (у якості помічників аніматорів) у вечірніх 

анімаційних заходах бази відпочинку (щоденна дитяча анімація з 19 до 21 

години, тематичні вечори для дорослої аудиторії двічі на тиждень з 21:30 до 

23 год.). 

Отриманий під час практики практичний досвід надав можливість 

посилити систему знань щодо організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації з використанням різних форм та засобів проведення 

означених заходів із урахуванням особливосте контингенту туристів та 

відпочиваючих тощо; позитивно вплив на формування таких особистісних 

якостей, як: витриманість, комунікабельність та полікультурність, 

адаптивність та самостійність, креативність, уміння працювати в команді, 

дозволив у повній мірі усвідомити себе в професії та стимулював до 

постійного професійного й особистісного розвитку. У результаті практики 

на базі відпочинку «Прибій» (смт Кирилівка), студенти опанували й 

вдосконалили такі вміння і навички, як: 
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- розроблення й ведення супровідної документації заходів 

спортивно-розважальної анімації (план заходів, сценарії, плани-конспекти, 

графік роботи та ін.); 

- організації та проведення спортивно-розважального свята для 

дітей різного віку («Острів скарбів); 

- організація і проведення масового спортивно-розважального 

заходу для підлітків та дорослих («Фітнес-марафон»); 

- проведення змагань зі спортивних ігор (пляжний волейбол); 

- проведення комплексів ранкової гімнастики та 

загальнорозвиваючих вправ для туристів різного віку, статі, фізичної 

підготовленості; 

- проведення анімаційних дитячих заходів (ігри, конкурси, 

естафети), тематичних вечорів для дорослого контингенту туристів та 

відпочиваючих; 

- аналізу своєї професійної діяльності. 

По закінченню практики відбулась конференція присвячена 

результатам практики студентів на базі відпочинку «Прибій», на якій 

студенти виступили з презентаціями щодо виконання завдань практики, 

фото-звітами та аналізом своєї професійної діяльності під час практики. 

Методом контролю виконання завдань практики було подання 

письмового звіту, щоденника практиканта, за індивідуальним завданням 

подання опрацьованих «Щоденника аніматора» та «Щоденника з фітнесу», 

планів-конспектів занять та сценарію спортивно-розважального свята. Після 

подання зазначеної документації студенти отримали диференційований 

залік. 

Практична підготовка студентів за оновленою програмою наскрізної 

практики розширила уявлення студентів про роль спортивно-розважальної 

анімації в індустрії туризму дозвілля та розваг; означило перспективи 

кар’єрного зросту; посилила систему отриманих під час навчання 

професійних знань, забезпечило набуття професійно значущих вмінь і 
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навичок з організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації; мала позитивний вплив на формування і розвиток особистісних 

якостей, зміцнення мотивації студентів до оволодіння системою ґрунтовних 

знань, уміннями та навичок щодо професійної діяльності в галузі 

спортивно-розважальної анімації. 

Тож, означена система практик слугувала основою побудови 

професійно спрямованого освітнього простору, що передбачено другою 

організаційно-педагогічною умовою формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

Однак, слід зазначити, що інтеграцію національної системи освіти в 

міжнародний освітній простір забезпечує міжнародне партнерство, яким 

передбачено організацію освітніх і наукових обмінів, стажування та 

навчання студентів (Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року [198]). 

Практична підготовка (стажування) студентів ЗНУ за кордоном, 

реалізує їх право на академічну мобільність – можливість навчатись, 

стажуватись, проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти 

на території України чи поза її межами (ст. 1 Закону України «Про вищу 

освіту» [64], Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність [186]), а також, надає можливість потрапити до професійного 

простору, повністю відчути себе в майбутній професії, оволодіти та 

вдосконалити професійно значущі вміння й навички, закріпити і мати 

можливість використати на практиці отриманні під час навчання професійні 

знання. Зокрема, студенти спеціальності «Туризм» за бажанням можуть 

пройти стажування у туристичних операторів та на базі туристичних готелів 

Туреччини та Болгарії. 

Стажування студентів ЗНУ напряму підготовки «Туризм» відбувалось 

у готелях Туреччини: «Belpinar», «Rixos», «Rubi», «Kaya Palazzo», 

«Belpinar», а також у готелях Болгарії: «Elenite», «Victoria Palas», «Helena» і 



143 
 

«Paradise» і супроводжувалось розробкою та укладанням двосторонніх 

двомовних договорів між Запорізьким національним університетом та 

приймаючою стороною, формуванням груп, оформленням відповідних 

документів, супроводом до місця стажування. 

Практична підготовка студентів на курортах Туреччини та Болгарії 

надала можливість студентам ознайомитись з роботою таких працівників 

туристичних підприємств, як: аніматор, інструктор зі спортивної та 

спортивно-розважальної анімації, фахівець з дитячої анімації.  

Під час стажування студенти виконували обов’язки аніматорів, 

інструкторів спортивно-розважальної анімації та фахівців з дитячої анімації, 

приймали участь в розробці, організації та проведені заходів спортивно-

розважальної, дитячої та вечірньої анімації, завдяки чому отримали такі 

результати, як набуття практичних вмінь й навичок: спілкування з 

іноземними туристами та колегами; набуття комунікативних навичок; 

організації, створення та популяризації заходів спортивно-розважальної 

анімації з застосуванням різних форм (масових, групових, індивідуальних), 

засобів (комплексів вправ, танцювальних та фітнес програм, спортивних та 

рухливих ігор, естафет, змагань); методів реалізації в умовах зарубіжних 

підприємств туристичної сфери (готельні комплекси);організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації дітей різних і 

дорослих різних за віком, статтю, релігійними, національними і 

культурними особливостями, фізичним розвитком; спілкування іноземними 

мовами; надання інформації щодо розкладу та видів анімаційних заходів 

протягом дня на різних мовах; залучення туристів до заходів спортивно-

розважальної анімації; роботи в команді анімаційної служби та з іншим 

персоналом готелю; участі у проведені нарад; прийнятті рішень та ін. 

Процес стажування студентів було забезпечено навчально-

методичним матеріалом (науково-практичні посібники «Щоденник з 

фітнесу» та «Щоденник аніматора»), зворотнім зв’язком за допомогою 

соціальних мереж (Viber та Facebook), доступом до відеокурсів «Засоби 
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спортивно-розважальної анімації (комплекси вправ різної спрямованості)» 

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

розміщених на каналі відеохостингу YouTube. 

Результати стажування обговорювались на завершальній конференції 

за участю студентів, що пройшли стажування, студентів молодших курсів, 

на яких чекає цей процес, викладачів, керівників і фахівців підприємств 

туристичної галузі. В ході конференції студенти звітували, репрезентували 

презентації, доповідали про хід і результати стажування, про вплив 

запропонованих нами науково-практичних посібників та відео курсів, а 

також постійного зв’язку з викладачами в соціальних мережах на їх 

професійну діяльність під час стажування. Як зазначили студенти, 

запропоновані навчально-методичні матеріали мали позитивний вплив на 

процес створення, організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, розширили перелік опанованих засобів спортивно-

розважальної анімації, які було використано ними під час стажування, 

надавали більшої впевненості та підвищували мотивацію до означеної 

діяльності. Особливо позитивний відгук було надано студентами про 

науково-практичний посібник «Щоденник аніматора» (додаток З), в якому 

було наведено комплекси вправ занять з аквааеробіки, що стало корисним 

для проведення спортивно-розважальних заходів у басейні. Наприкінці 

студенти отримали відповідні сертифікати про проходження стажування в 

готелях Туреччини та Болгарії. 

Задля інтенсифікації процесу формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно 

розважальної анімації та набуття студентами власного певного практичного 

досвіду, формування необхідних особистісних якостей і рис ми залучили 

студентів до участі у таких позааудиторних спортивно-розважальних 

заходах ЗНУ, як: 

Урочисте відкриття спартакіади ЗНУ (щороку, 2014-2019 рр.), під 

час якого студенти у складі команди факультету фізичного виховання 
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прийняли участь у спортивно-розважальних змаганнях (естафети) серед 

команд факультетів ЗНУ, святковому марафоні з легкої атлетики (без 

визначення переможця), та фітнес-марафоні (Додаток З) за участю студентів 

та викладачів ЗНУ [235]. Також, студенти приймали участь в організації та 

проведені заходу, як помічники куратора зі спортивно-масової роботи 

факультету фізичного виховання ЗНУ. Завдяки участі у заході студенти 

набули: 

- практичного досвіду організації та проведення спортивно-

розважальних змагань (естафет), підготовки необхідного обладнання та 

інвентарю під керівництвом куратора зі спортивно-масової роботи; 

- практичних навичок суддівства спортивно-розважальних 

змагань (естафет),підрахунку балів (очок) команд, визначення та 

нагородження переможців; 

- оволодіння вміннями і навичками виконання вправ і 

танцювальних кроків з базової аеробіки. 

Участь у щорічній спартакіаді ЗНУ (2014-2019 рр.), в ході якої 

студенти у складі команди факультету фізичного виховання приймали 

участь у змаганнях з різних видів спорту і спортивних ігор, які відбуваються 

протягом навчального року (Додаток З). Завдяки участі у спартакіаді 

студенти опановували вміння та навички з таких видів спорту, як : шахи, 

шашки, настільний теніс, спортивний туризм, легка атлетика, волейбол, 

баскетбол, футбол, баскетбол 3х3. Під час участі у змаганнях студенти 

мають можливість спостерігати за роботою спортивних суддів, їх 

прийняттям рішень з того чи іншого змагального питання, що має 

позитивний вплив на формування у студентів вмінь і навичок з організації та 

проведення спортивних змагань у майбутній професійній діяльності. Також, 

участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту і спортивних ігор 

розширює базу засобів, якими мають оволодіти студенти для ефективної 

організації та проведення спортивно-розважальних заходів; позитивно 

впливає на формування таких особистісних якостей, як: лідерство, уміння 
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працювати в команді, самоконтроль, а також стимулює прагнення до 

здорового способу життя, покращення фізичного стану і показників 

фізичної підготовленості (розвиток фізичних якостей: сили, витривалості, 

швидкості, спритності, гнучкості та ін.). 

«Музикально-спортивна перерва» в ЗНУ до Дня фізичної культури і 

спорту (щороку, 2017-2019рр.). Під час участі у даному заході студенти 

виконували комплекс танцювальних вправ з базової аеробіки з музичним 

супроводом, комплекс силових вправ та вправ стречінгу, які проводили 

досвідчені фахівці з фітнесу та аеробіки (викладачі факультету фізичного 

виховання ЗНУ) (Додаток З). Завдяки участі у заході, студенти опанували 

техніку виконання кроків базової аеробіки, методику проведення заняття з 

фітнесу на відкритому майданчику (без спеціального покриття підлоги та 

дзеркал, за наявності стороннього шуму та інших відволікаючих факторів), 

мали можливість спостерігати за тим, як інструктори взаємодіють з 

аудиторією, підживлюють інтерес та мотивацію до виконання вправ, 

простежити реакцію учасників та особисту свою на музичний супровід 

заходу (що також є важливим фактором залучення аудиторії до участі у 

заході). Окрім цього, участь у заході позитивно вплинула на розвиток 

фізичних якостей студентів (витривалості, координаційних здібностей, 

гнучкості, сили м’язів ніг), підвищення мотивації та прагнення до здорового 

способу життя, особистісного розвитку та самовдосконалення, а також 

усвідомлення себе в ролі інструктора зі спортивно-розважальної анімації. 

«Туристичний зліт» представників факультету фізичного виховання, 

здоров’я та туризму, присвяченого Дню фізичної культури і Всесвітньому 

дню туризму на О. Хортиця (щороку, 2014-2019 рр.), під час якого, 

протягом двох днів студенти у складі збірних команд 1-4 курсів приймали 

участь у змаганнях зі спортивно-оздоровчого туризму (розпалювання 

багаття, встановлення наметів, конкурсу на кращу похідну пісню, 

топографічного конкурсу, подолання дистанції з перешкодами, бігової 

дистанції, переправи через річку), самостійно організовували й проводили 
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спортивно-розважальні заходи, такі, як: естафета «Кашевари», рухливі ігри 

(козацькі розваги), спортивні ігри (волейбол), конкурси (на кращій 

страхувальний вузол) [54]. По закінченню змагань були визначені і 

нагороджені команди-переможці, а також, окремо відзначені активісти 

змагань. Участь у «Туристичному зльоті» надала можливість поглибити 

знання й оволодіти вміннями та навичками зі спортивного туризму, 

самостійної організації дозвілля (шляхом самостійного проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації) в умовах заповідної зони (О. Хортиця) і 

мало позитивний вплив на формування таких якостей, як: адаптивність, 

комунікабельність, креативність, самостійність, уміння працювати в 

команді. 

Участь у проведені фіналу фізкультурно-розважального турніру 

«Абітурієнт – 2018», в рамках якого студенти під керівництвом викладачів 

допомагали в організації (підготовка місця проведення, необхідного 

інвентарю, креслення розмітки) та проведені (у якості стартерів, помічників 

суддів, протоколістів)фінальних спортивно-розважальних змагань у форматі 

естафет («спритні-стрибунці», «волейбольні перегони», «футбольний 

слалом», «повітряний батл», тощо) на визначення переможців серед команд 

шкіл Запоріжжя та Запорізької області задля пропаганди здорового способу 

життя та агітації майбутніх абітурієнтів до вступу в ЗНУ [234]. Участь у 

заході надала практичного досвіду професійного спілкування з підлітками, 

супроводжуючими вчителями; пропаганди здорового способу життя серед 

означеного контингенту; оволодіння вміннями та навичками з організації та 

проведення спортивно-розважальних заходів, підбору засобів спортивно-

розважальних заходів для даної вікової групи, ведення супровідної 

документації (плану заходу, протоколів змагань), а також позитивно 

вплинуло на формування таких якостей, як: самоконтроль, витриманість, 

самостійність, креативність, комунікабельність, рефлексивність, уміння 

працювати в команді. 

Участь у воркшопі «Спортики» на базі розважального центру 
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«Вулкан» (2018 під час якого студенти самостійно проводили спортивно-

оздоровчий захід, присвячений Дню захисту дітей (1 червня). За програмою 

воркшопу передбачено проведення таких заходів, як: рухлива гра «Злови 

м’яч» для дітей 4-5 років; рухлива гра «Мисливці» для дітей 6-8 років; 

естафети для дітей 10-12 років з використанням повітряних кульок, м’ячів, 

обручів, капелюхів. Участь у воркшопі «Спортики» уможливила набуття 

студентами практичного досвіду роботи з дітьми різних вікових груп в 

умовах розважального центру (з урахуванням відволікаючих дітей факторів: 

ігрові автомати, атракціони, іграшки); позитивно вплинуло на формування 

таких особистісних якостей, як: самостійність, творчість, креативність, 

уміння працювати в команді. 

Забезпечення процесу підготовки супроводжувалось такими 

навчально-методичними та інформаційними матеріалами, як: навчальна 

програма; робоча програма; відомість-характеристики; договір про 

проведення практики студентів щоденник практиканта. 

Побудова професійно спрямованого освітнього простору, 

максимально наближеного до майбутньої анімаційної діяльності в процесі 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації здійснювалась у таких 

напрямах, як: 

- практична підготовка студентів на підприємствах галузі туризму 

та дозвілля; 

- участь роботодавців та фахівців зі спортивно-розважальної 

анімації у навчальних позааудиторних заняттях для студентів (воркшоп 

«Спортики»; майстер-клас з проведення «фітнес-марафону»; професійно 

спрямовані тренінги «Спортивно-розважальна анімація – основа активного 

відпочинку туристів» та «Особистісна професійна перспектива в сфері 

спортивно-розважальної анімації»; розробка і створення відео-курсів 

«Здоровий спосіб життя як основа спортивно-розважальної анімації» та 

«Засоби спортивно-розважальної анімації (комплекси вправ різної 
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спрямованості»; 

- участь роботодавців у якості експертів в пілотному дослідженні 

з метою визначення сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму до проведення спортивно-розважальної анімації у 

закладах вищої освіти України; 

- участь роботодавців і фахівців галузі у проведені педагогічного 

експерименту на всіх його етапах щодо формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до проведення спортивно-розважальної анімації; 

В результаті проведених заходів щодо побудови професійно 

спрямованого освітнього простору, максимально наближеного до 

майбутньої анімаційної діяльності, є: 

- поглиблення системи професійних знань з : організації та 

управління анімаційною командою; технології організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації в різних умовах вітчизняних та 

зарубіжних підприємств туристичної сфери (санаторіїв, баз відпочинку, 

дитячих оздоровчих таборів, розважальних центрів, готелів, парків розваг 

тощо) з урахуванням особливостей контингенту туристів (вікових, статевих, 

релігійних, національних, культурних, фізичних тощо); специфіки роботи з 

іноземними партнерами, клієнтами; основ загальної та фізичної підготовки 

та здорового способу життя; 

- набуття умінь: організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в різних умовах вітчизняних та зарубіжних 

підприємств туристичної сфери (санаторіїв, баз відпочинку, дитячих 

оздоровчих таборів, розважальних центрів, готелів, парків розваг тощо) з 

використанням різних форм (масових, групових, індивідуальних) та засобів 

(комплексів вправ, танцювальних та фітнес програм, спортивних і рухливих 

ігор, естафет, змагань) із урахуванням особливостей контингенту туристів 

(вікових, статевих, релігійних, національних, культурних, фізичних); 

розроблення супровідної документації (програм, планів, сценаріїв); 

моніторингу привабливості заходів спортивно-розважальної анімації серед 
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туристів; роботи в команді; розроблення спортивно-розважальних планів та 

програм; 

- оволодіння навичками з: організації, створення та популяризації 

заходів спортивно-розважальної анімації із застосуванням різних форм 

(масових, групових, індивідуальних), засобів (комплексів вправ, 

танцювальних та фітнес програм, спортивних та рухливих ігор, естафет, 

змагань), методів реалізації в різних умовах вітчизняних та зарубіжних 

підприємств туристичної сфери (санаторіїв, баз відпочинку, дитячих 

оздоровчих таборів, розважальних центрів, готелів, парків розваг тощо), із 

різним матеріальним забезпеченням (використання спортивного інвентарю, 

обладнання, тренажерів для спортивних майданчиків, спортивних залів, 

паркових зон, пляжів, сцен та подіумів, басейнів), для різного контингенту 

туристів (за віком, статтю, релігійною, національною, культурною 

приналежністю, фізичним розвитком);  

- прояв і сформованість особистісно-професійних якостей: 

самоконтролю; самоаналізу; витриманості; гарного фізичного стану; 

спортивної підготовленості; здорового способу життя; полікультурності; 

лідерства; адаптивності; креативності; комунікабельності; самостійності; 

уміння працювати в команді; рефлексивності; усвідомлення себе в професії; 

постійного професійного та особистісного розвитку та самовдосконалення. 

Таким чином, на основі теоретичного аналізу [15; 42; 186] щодо 

побудови професійно спрямованого освітнього простору, максимально 

наближеного до майбутньої анімаційної діяльності, встановлено, що це є 

однією з найважливіших складових формування готовності майбутніх 

фахівців з туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в закладах вищої освіти. В процесі її реалізації 

майбутні фахівці із туризму набувають перших у житті професійних умінь і 

навичок, що підтверджує, поглиблює і поширює наявність професійних 

знань. 
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2.4 Створення інформаційно-креативного анімаційного 

середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, майстер-

класи, відеокурси 

 

Відповідно до третьої організаційно-педагогічної умови, що 

забезпечує ефективність формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, нами створено відповідне інформаційно-креативне анімаційне 

середовище, контент якого містить інтерактивні тренінги, майстер-класи, 

відеокурси.  

Необхідність та доцільність створення інформаційно-креативного 

анімаційного середовища в професійній підготовці майбутніх фахівців з 

туризму до означеної діяльності визначена нами на основі теоретичного 

аналізу наукових праць [5; 29; 56; 61], нормативно-законодавчої бази щодо 

інформатизації освіти в Україні [64; 198; 199], зарубіжного досвіду 

впровадження інформаційних технологій і світової практики дистанційної 

освіти в професійній підготовці зазначених фахівців [188]. 

Процес побудови означеного середовища базується на нормативно-

правовій основі, що передбачає: створення освітнього середовища, 

орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, 

зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії (Закон України «Про вищу освіту» [64]; інформатизацію та 

вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки («Про 

національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року») 

[198]; науково-теоретичному базисі: становлення поняття «освітнє 

середовище» в педагогічній теорії (С. Журавльова [61]), креативне освітнє 

середовище як фактор розвитку особистості (О. Власенко [29]), роль 

освітнього середовища в управлінні самостійною роботою студентів 

(К. Кречетников [103]); креативне освітнє середовище із використанням 

інформаційно-комунікативних технологій (О. Литов [120]). 
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На думку О. Литова [120], проєктування нового освітнього 

середовища, що базується на застосуванні інформаційних технологій, 

забезпечує гуманізацію освіти, підвищує креативність студентів у цьому 

середовищі, створює умови, максимально сприятливі саморозвитку 

особистості. Автор зазначає, що таким середовищем, може бути креативне 

освітнє середовище на основі інформаційно-комунікативних технологій 

[120]. 

Як зазначає С. Журавльова [61], важливу роль в процесі побудови та 

ефективної підтримки інформаційно-креативного середовища, відіграє 

компетентність викладача, який володіє умінням здійснювати інноваційну 

діяльність на основі використання сучасних засобів інформаційних 

технологій, реалізовувати новий зміст навчання з використанням 

можливостей освітнього середовища, спрямованих на забезпечення умов 

для самостійної освітньої діяльності, розвитку творчих здібностей та 

особистості студентів в цілому. Особливу роль в професійній діяльності 

сучасного педагога грають уміння проєктувати освітній процес у новому 

інформаційно-креативному середовищі [61]. 

Однак, на думку пана Г. Кречетникова [103], використання 

інформаційних і телекомунікативних технологій само по собі не призводить 

до істотного підвищення ефективності освітнього процесу. Автор зазначає, 

що доцільним є створення такого освітнього середовища, яке б забезпечило 

процеси гуманізації освіти, підвищення її креативності, створило б умови, 

максимально сприятливі саморозвитку особистості [103]. 

Тож, розглянемо детальніше складові створеного освітнього 

середовища. 

Створене нами освітнє середовище базується на основі інформаційних 

технологій. Тому, таке середовище повинно містити:  
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- систему засобів спілкування, яка слугує, як для збереження, 

структурування та подання інформації, складовою змісту накопичених 

знань, так і для її передачі, переробки та збагачення; 

- систему індивідуальних та самостійних завдань по роботі з 

інформацією; 

- інтенсивні зв’язки між учасниками навчального процесу [120]. 

Для активізації впливу на формування компонентів готовності до 

створюваного нами освітнього середовища ми додаємо креативну складову, 

метою якої є стимулювання до розкриття творчого потенціалу студентів. 

Існує досить велика кількість визначень поняття «креативність» 

(табл. 2.8), але всі вони вказують на особливий стан мислення особистості 

на відміну від творчості, як виду діяльності [120]. 

Так, автори О. Ємельянова та І. Шершень [56] наголошують, що 

створення інформаційно-креативного середовища в процесі професійної 

підготовки студентів має поступово перевести студента з об’єкта в суб’єкт 

навчання шляхом розвитку його мотивації до самоосвіти, збільшення в 

процесі навчання годин самостійної роботи та підвищення її якості, 

використання інформаційно-комунікаційних та інших інтенсивних освітніх 

технологій та систем дистанційної і відкритої освіти, її участь у формуванні 

траєкторії освіти. Тож, для професійної підготовки сучасного фахівця 

необхідна нова методологія організації освіти з використанням творчого 

підходу до побудови дистанційного освітнього процесу [56]. 

Інформаційно-креативне середовище сприяє розвитку самостійного 

мислення студентів, які готові пристосовуватися до постійних змін 

навколишнього світу, до професійного розвитку, постійного зростання 

якості знань, умінь та навичок і професійно-особистісних якостей, здатні 

бачити і творчо підходити до вирішення виникаючих професійних завдань 

(А. Поначугін, Ю. Лапигін) [188]. 
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Таблиця 2.8 

Визначення поняття «креативність» 

Поняття Автор/джерело Визначення 

 

 

 

 

 

Креативність 

За Дж. Гилфорд, Е. Торренс 

(С. Дімітрова-Бурлаєнко [52]) 

Здатність до творчості, 

оригінальному мисленню. 

Новый словарь русского 

языка (Т. Єфремова [59]) 

Найвищий рівень 

інтелектуальної активності 

мислення. 

Малый академически словарь 

[147] 

Створення нового із вже 

існуючого. 

Педагогический словарь 

[181] 

Здатність до створення 

оригінальних і корисних 

ідей. 

Словник української мови. 

Академічний тлумачний 

словник (1970-1980) [218] 

Здатність сприймати й 

усвідомлювати нове. 

Большой толковый словарь 

русского языка (С. Кузнецов 

[108] 

Гнучкість й оригінальність 

мислення 

 

Актуальність проблеми оволодіння студентами методами самостійної 

пізнавальної діяльності зазначає, що обумовлена тим, що у період навчання 

у вищі закладаються основи професіоналізму, формуються уміння 

самостійної професійної діяльності (М. Батаєва [5]). У зв’язку з цим 

особливо важливо, щоб студенти під час оволодіння знаннями і засобами їх 

отримання, усвідомили, що самостійна робота покликана завершити задачі 

усіх інших видів роботи, тому що знання, які не стали об’єктом особистої 

діяльності, не можуть вважатись справжнім надбанням особистості [5]. 

З огляду на зазначене, підкреслимо, що підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації нами вбачається у 

впроваджені в освітній процес інформаційних інтернет-технологій та 

мультимедійних засобів навчання, як креативного способу творчого 

засвоєння та практичного використання студентами навчально-методичного 

матеріалу; формування умінь самостійної пошукової і дослідницької 
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діяльності; навичок прийняття самостійних раціональних рішень в 

професійній діяльності; підвищення інтересу та позитивного ставлення до 

навчання й майбутньої професійної діяльності в напрямку спортивно-

розважальної анімації. 

Як зауважує Г. Кречетников [103], при створенні інформаційно-

креативного середовища необхідно враховувати ряд принципів: 

- пріоритетної уваги до мотиваційного забезпечення процесу 

освіти та самоосвіти; 

- спрямування на процес саморозвитку і індивідуалізації 

навчання; 

- поступового розширення сфери самостійної діяльності студентів 

і зменшення долі педагогічного керівництва ними; 

- сприйняття студентами визначеної ролі в навчальному процесі, 

оволодіння раціональними засобами навчальної діяльності і самостійного 

оволодіння знаннями; 

- стимулювання студентів до аналізу і порівнянню своїх 

особистих результатів досягнень – рефлексії; 

- орієнтації на творчість у навчальний та пізнавальній діяльності; 

- активізації сумісної роботи студентів; 

- орієнтації на досягнення конкретних навчальних цілей і 

оволодіння конкретними уміннями і навичками [103]. 

Так, у науковому досліджені С. Дімітрової-Бурлаєнко [52] зазначено, 

що створення інформаційно-креативного середовища в освітньому процесі 

вже само по собі є достатньо сильним фактором підвищення мотивації до 

освітньої діяльності студентів. Однак, треба визначити шляхи і засоби 

мотивації, які рекомендовано враховувати при створені інформаційно-

креативного середовища під час професійної підготовки студентів, а саме: 

- орієнтація на досягнення конкретних навчальних цілей і 

засвоєння конкретних умінь; мотивація буде набагато вище, якщо цілі 

навчання і план дій визначені самими студентами; розроблені спеціальні 
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комп’ютерні програми, які виступають у якості експертних систем та 

полегшують процес цілепокладання; 

- підвищення актуальності і новизни змісту; електроні підручники 

дозволяють постійно доповнювати, модернізувати, оновлювати матеріал без 

витрат на друковане видавництво; 

- розкриття значущості професійних знань; велике значення може 

грати показ засобами інформаційних і телекомунікаційних технологій 

походження знань, моделювання тенденцій розвитку; 

- надання студентам свободи дій при управлінні об’єктами 

засвоєння в рамках заданих обмежень;  

- використання наочності в даному питанні незамінне; 

можливість перегляду відео, мультиплікації, тощо, дозволяють студентам 

отримати максимальне враження від матеріалу для засвоєння, який глибоко 

врізається у пам’ять і стимулює подальший саморозвиток; 

- використання порівнянь і аналогій, асоціацій, зрозумілих і 

близьких студентам; велике значення для того має індивідуалізація освіти 

при використанні інформаційних технологій, можливість побудови 

динамічної моделі студента; 

- використання активних, діяльнісних методів і форм навчання: 

сумісних проєктів, комп’ютерних ділових ігор, проблемного методу, 

навчання через відкриття, яке підкріплюється банками інформації, 

розвиненої пошукової системи, системами підтримки прийняття рішень, 

тощо; 

- структурування навчального матеріалу, розділення його на 

логічні, цілісні, невеликі за розміром блоки (модулі); визначення головних 

ідей і підлеглих думок; 

- зняття часових обмежень там, де це є можливим [52]. 

З огляду на зазначене, поняття інформаційно-креативного 

анімаційного середовища запропоновано розглядати, як комплекс 

нетрадиційних Інтернет-ресурсів, форм і засобів, що застосовується як 
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креативної складової педагогічної системи, що інтегрує інформаційні 

технології в освітній процес на основі творчого підходу, з метою 

інтенсифікації процесу формування готовності майбутнього фахівця до 

професійної діяльності. 

Тож, для успішного створення інформаційно-креативного 

анімаційного середовища, контент якого містить інтерактивні тренінги, 

майстер-класи, відеокурси необхідною умовою є налагодження механізму 

взаємодії студента з педагогами, потенціальними роботодавцями, 

провідними фахівцями галузі спортивно-розважальної анімації (рис. 2.3).  

У якості особливої форми зазначеної взаємодії можуть виступати 

офіційні групи та суспільства закладів вищої освіти, окремих факультетів 

або кафедр (спеціальностей, напрямів підготовки, тощо) у соціальних 

мережах, на тематичних сайтах та каналах відеохостингів.  

Реалізація методико-змістового забезпечення цієї організаційно-

педагогічної умови відбувалась шляхом: 

- відбору змісту, форм і методів навчання, спрямованих на 

досягнення кожним студентом певного рівня сформованості компонентів 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації; включення до загальної структури професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму спеціальних курсів, що надають можливість 

інтегрувати і акумулювати знання, вміння і навички роботи з 

інформаційними технологіями в галузі туризму і спортивно-розважальної 

анімації; 

- розроблення дистанційних відеокурсів, відеотренінгів, 

відеотренувань та комплекту навчальних матеріалів професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 
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Рис. 2.3 Механізм взаємодії суб’єктів інформаційно-креативного 

анімаційного середовища в процесі професійної підготовки студентів до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

 

Реалізація матеріально-технічного забезпечення здійснювалась за 

допомогою таких засобів, як: 

- комп’ютерний клас; обладнання (комп’ютер, ноутбук, планшет). 

Реалізація комунікативного забезпечення здійснювалась шляхом: 

- інтерактивного зв’язку «студент↔викладач» за допомогою 

мережевих технологій; Інтернет-ресурсів; спеціалізованого комп’ютерного 

програмного забезпечення Viber, Whatsapp, листування електронною 

поштою, чатів на сторінці групи кафедри туризму у соціальній мережі 

Facebook, відеохостингу YouTube, СЕЗН Moodle; 

- інтерактивного зв’язку «студент↔роботодавець» за допомогою 

мережевих технологій» Інтернет-ресурсів, листування електронною 

поштою, Інтернет комунікацій Viber, Whatsapp, чатів на сторінці групи 

кафедри туризму у соціальній мережі Facebook; 
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- інтерактивного зв’язку «студент↔студент» за допомогою 

мережевих технологій; Інтернет-ресурсів; Інтернет комунікацій Viber, 

Whatsapp, листування електронною поштою, чатів на сторінці групи 

кафедри туризму у соціальній мережі Facebook, відеохостингу YouTube, 

СЕЗН Moodle. 

Реалізація інформаційного забезпечення здійснювалась шляхом: 

- розроблення навчальних відеокурсів у системі електронного 

забезпечення навчання Moodle: «Засоби спортивно-розважальної анімації 

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

основа спортивно-розважальної анімації»; 

- розроблення комплексу навчально-методичного забезпечення 

курсу у системі електронного забезпечення навчання Moodle: електронні 

варіанти науково-практичних посібників «Щоденник з фітнесу», 

«Щоденник аніматора», «Організація анімаційної діяльності»; 

термінологічний словник, список рекомендованої літератури; 

- пошуку, відбору, розміщенню інформаційно-креативних постів 

на сторінці групи кафедри туризму у соціальній мережі Facebook щодо 

організації та проведення спортивно-розважальних заходів, посилання на 

відео майстер-класи проведення дитячих руханок, активіті, ігор і конкурсів, 

тощо. 

В процесі реалізації цієї умови було розроблено комплекс 

відеоматеріалів (табл. 2.9), що забезпечують дистанційне засвоєння 

студентами теоретичних знань та практичних умінь зі спортивно-

розважальної анімації в туризмі.  
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Таблиця 2.9 

Зміст інформаційно-креативного анімаційного середовища 

№ Платформа Розміщені матеріали 

1.  

СЕЗН Moodle 

Спецкурс «Секція спортивного 

вдосконалення (спортивно-

розважальна анімація, аеробіка, 

атлетична гімнастика)».  

1) Відео-курс «Засоби спортивно-

розважальної анімації (комплекси вправ 

різної спрямованості)». Для студентів 

напряму підготовки «Туризм». 

2) Відео-курс «Здоровий спосіб 

життя, як основа спортивно-розважальної 

анімації». 

3) Навчально-методичні матеріали 

курсу «Секція спортивного 

вдосконалення (спортивно-розважальна 

анімація, аеробіка, атлетична гімнастика). 

2.  Відеохостинг YouTube 

Канал, що містить контент спрямований 

на пропаганду здорового способу життя, 

а також відео тренувань, комплексів 

вправ з фітнесу, поради фахівців зі 

спортивно-розважальної анімації. 

3.  

Ресурси соціальної мережі 

Faсebook 

офіційна група кафедри туризму 

для студентів ЗНУ 

STUDTOURZNU  

Розміщені інформаційно-креативні 

пости з корисною інформацією, 

посиланнями на відео уроки та майстер-

класи щодо організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації 

з можливістю коментування, постановки 

запитань та зворотнього зв’язку. 

 

Для розміщення науково-практичних та відеоматеріалів ми 

використали такі інформаційні платформи, як: система електронного 

забезпечення навчання (СЕЗН) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), що є інструментальною платформою, дидактичною 

основою якої є контент, орієнтований на самостійне засвоєння студентами 

навчального матеріалу; відеохостинговий сайт YouTube, що надає 

користувачам послуги збереження, доставки та показу відеоматеріалів, які 

розміщуються на окремих тематичних каналах; соціальна мережа Facebook, 

яка є найбільшою соціальною мережею у світі й об’єднує максимальну 

кількість користувачів по всьому світі. 
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Moodle (ModularObject-OrientedDynamicLearningEnvironment) – це є 

безкоштовна система електронного забезпечення навчання, відкритий веб-

додаток, на базі якого можна створити спеціалізовану платформу для 

розвитку та навчання студентів. На сьогодні СЕЗН Moodleє однією з 

найпопулярніших платформ дистанційного навчання, переведена на 100 мов 

і її використовують великі університети у всьому світі [216]. Змістове 

наповнення СЕЗН Moodle розпочалось у 2016 р. У цей період було 

розроблено й запропановано для вивчення здобувачам вищої освіти 

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

спеціальності 242 «Туризм» науково-практичний посібник «Організація 

анімаційної діяльності в туризмі», якій було розміщено в електронному 

варіанті. 

Протягом 2016-2019 рр. було розроблено та запропановано 

дистанційні відеокурси:  

1. «Засоби спортивно-розважальної анімації (комплекси вправ 

різної спрямованості)» містить такі відео: 

- «Комплекс вправ з фітболом»; 

- «Комплекс вправ для м’язів черева»; 

- «Комплекс вправ для м’язів стегон»; 

- «Вправи на розвиток м’язів черева»; 

- «Формуючівправи для м’язів стегон»; 

- «Комплекс вправ для всіх м’язових груп»; 

- «Формуючі вправи для м’язів стегон та сідниць». 

2. «Здоровий спосіб життя, як онова спортивно-розважальної 

анімації» містить такі відео: 

- «Травнева система. Коротко й зрозуміло.Частина 1»; 

- Травнева система. Коротко й зрозуміло. Частина 2»; 

- «БЖВ. Частина 1. Білки»; 

- «БЖВ. Частина 2. Жири»; 

- «БЖВ. Частина 3. Вуглеводи»; 
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- «Правила і принципи оздоровчого харчування»; 

- «Розрахунок калорій. Основний обмін речовин». 

Вивчення відеокурсів надає можливість студентам оволодіти 

системою ґрунтовних знань і практичних вмінь із засобів спортивно-

розважальної анімації: комплекси вправ для розвинення усіх м’язових груп 

з різних вихідних положень, без спортивного інвентарю та з ним, які 

використовують як у спеціальних спортивних приміщеннях, так і на 

відктирих майданчиках; комплекси загальнорозвиваючих вправ вранішньої 

гімнастики, що надають можливість проведення спортивно-оздоровчих 

занять з туристами різних вікових груп, та забезпечують їх денну рухову 

активність; уявленя та розуміння основ фізиологічних процесів роботи 

організму в цілому і на сам перед травневої системи (що є актуальним для 

майбутніх фахівців з туризму в їх професійній діяльності, яка передбачає 

роботу в інших країнах світу, зіншими гастрономічними вподобаннями, 

традиціями, тощо), знання й вміння побудови раціонально-прикладного 

режиму харчування (який враховує добові потреби людини з урахуванням 

рухової активності, клімату, професійних можливостей щодо кратності 

прийомів їжі, доступності продуктів харчування та ін.) для забезпечення 

сбалансованого раціону майбутніх фахівців з туризму в процесі здійснення 

спортивно-розважальної анімаційної діяльності, що забезпечить гарне 

самопочуття і достатню активність протягом робочого дня, контроль над 

вагою тіла, що є важливим для фахівців зі спортивно-розважальної анімації, 

отримання достатньої кількості макронутрієнтів, необхідних організму для 

підтримки, збереження і покращення фізичного стану. 

Зазначені відеокурси також, мали позитивний вплив на мотивованість 

студентів до ведення здорового способу життя, розвитку фізичних якостей 

та підвищення рівня фізичної підготовленості. 

Також, у зазначений період було розроблено та запропановано для 

вивчення студентам електронні варіанти науково-практичних посібників: 

«Щоденник з фітнесу» [212] та «Щоденник аніматора» [136], доступні для 
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роботи студентів, як у локальній мережі Запорізького національного 

університету, так і у вільному доступі Інтернет-простору. 

Застосування СЕЗН Moodle в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації надали можливість створити необхідні 

умови для індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу, що 

сприяло отриманню таких результатів: 

- підвищення мотивації студентів до постійної навчальної 

діяльності, розвиток потреби у пізнанні, прояв інтересу і бажання 

оволодіння новими знаннями з організації та проведення спортивно-

розважальних анімаційних заходів;  

- мотивації до надбання нових умінь і навичок із зазначеної 

діяльності;  

- стійкої потреби у розширені бази методів засобів спортивно-

розважальної анімації;  

- усвідомлення значущості отриманих знань щодо здорового 

способу життя для ефективної діяльності в сфері спортивно-розважальної 

анімації, потреби у підвищенні власного рівня фізичної і професійної 

готовності до її здійснення;  

- морально-психологічної готовності до виконання професійної 

спортивно-розважальної діяльності;  

- розробки та реалізація власних програм спортивно-розважальної 

анімації; задоволеності результатами навчання і практичної діяльності;  

- мотивації до самовдосконалення, самоосвіти; потреби у 

самовираженні, творчому ставлені до виконання навчальних та професійно 

спрямованих завдань. 

Запровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації системи електронного забезпечення навчання Moodle засвідчило 

наступне: 
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- система надає можливість ефективного комунікаційного 

процесу між студентами та викладачами, обміну файлами різного формату, 

зручного для надання й отримання інформації; 

- виявлено зручність системи щодо презентування курсу з 

можливістю використання як організаційного матеріалу (навчальної 

програми, словників, літературних джерел), так і електронних варіантів 

посібників, гіперпосилань на відео, а також можливість розподілу 

навчального матеріалу на окремі блоки; 

- можливість доповнення програми курсу за потреби додатковими 

навчальними матеріалами у зручний час; 

- система забезпечує високий рівень зворотнього зв’язку; 

- надає можливість контролю та самоконтролю; 

- надає можливість оволодіння навчальним матеріалом у зручний 

час та зручному місці; 

- система уможливлює зручну організацію самостійної роботи 

студентів. 

Сучасне інформаційне середовище надає можливості реалізації 

різноманітних функцій (інформаційних, організаційних, освітніх, тощо). На 

нашу думку, використання освітніх ресурсів марежі Інтернет, дозволяє 

перетворити освітній процес на більш сучасний, актуальний і цікавий для 

аудиторії. Однак не всі Інтернет-медіа можуть сприяти реалізації якісного 

освітнього процесу, у зв’язку з чим виникає необхідність вивчення даних 

ресурсів, їх функціональну та аудиторну спрямованість, аналіз ефективності 

використання. 

Тому, наступною платформою для створення інформаційно-

креативного середовища було обрано відеохостинг YouTube, як «найбільш 

зручну і популярну для розміщення навчального відео контенту» (табл. 

2.10) [164] щодо формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 
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Таблиця 2.10 

Статистичні дані відеохостингу You Tube [25] 

Мотиви перегляду відео 

Вік користувачів 

16-24 

рр. 

25-34 

рр. 

35-44 

рр. 

45-54 

рр. 

Отримати інформацію 8% 32% 29% 36% 

Відпочинок 4% 31% 30% 35% 

Хоббі, інтереси 66% 14% 30% 22% 

Інформація освітнього 

характеру 
60% 23% 11% 6% 

 

Тож, за даними таблиці 2.10, більшість запросів пошукової системи 

сайту серед контингетну 16-24 років пов’язані саме з пошуком інформації 

освітнього характеру. 

Студенти напряму підготовки «Туризм» є досить творчими і 

різнобічно розвиненими особистостями, які готові до нових відкриттів та 

експериментів [232]. Тож, використання інтерактивних відеотехнологій в 

процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму до організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації матиме позитивний 

вплив на формування компонентів готовності до зазначеної діяльності. 

Одним із головних факторів, що вплинув на наш вибір платформи 

YouTube для створення інформаційно-креативного середовища, стала 

можливість перегляду відео з цієї платформи на будь якій сторінці мережі 

Інтернет. Саме відеохостинг YouTube першим створив вікно онлайн-плеєру, 

яке можно розмістити на будь якому сайті [164, с. 95]. 

Як зазначає О. Нечай, відео вважається одним з ефективніших 

інструментів якісного викладання і навчання. На думку автора, можливості 

платформи YouTube, які належним чином впроваджені в аудиторну та 

позааудиторну діяльність, можуть істотно підвищити ефективність і якість 

викладання і навчання [164, с.93-95]. 
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Спираючись на дослідження С. Семенюк [208], наголосимо, що з 

методичної точки зору відео контент дозволяє викладачу можливість 

творчого планування практичних занять, використовуя його як засіб 

підвищення мотивації до курсу (дисципліни) і засіб організації самостійної 

роботи студентів. 

Під час відбору (створення) відеоматеріалу, необхідно враховувати 

критерії, яким повинні відповідати обрані відео матеріали, а саме: 

- необхідно якісно оцінити зміст, форму подачі, мову та 

відповідність її літературним нормам, особливо якщо викладач 

використовує контент, який було створено не для освітніх цілей, наприклад, 

відеоблогерами; 

- чітке і якісне зображення, тому що воно є основою зорового 

сприйняття інформації; 

- оптимальна тривалість відеороликів, оскільки робота з 

аудіовізуальною інформацією протягом тривалого часу (більше 10 хвилин) 

перевантажує оперативну пам’ять мозку і тим самим порушує процес 

сприйняття інформації. У таких випадках слід ділити матеріал на 

фрагменти; 

- відповідність відео матеріалу навчальній програмі (теми, блоку, 

змістовому модулю, тощо) [164]. 

Змістове наповнення YouTube-каналу розпочалось у 2016 р. з відео-

роликів присвячених засобам спортивно-розважальної анімації. Протягом 

2016-2019 на каналі було розміщено відеокурси «Засоби спортивно-

розважальної анімації (комплекси вправ різної спрямованості)», «Здоровий 

спосіб життя, як основа спортивно-розважальної анімації», а також, відео 

майстер-класи «Мій досвід в організації і проведені анімаціних заходів» від 

актора театру молоді (м. Запоріжжя), відео ролик «Рухливі ігри на дитячому 

святі» від актора театру молоді, працівника студії розваг і анімації «Імперія 

казок», відео майстер-клас «Діти танцюють» від хореографа танцювальної 

студії «Надія». 
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Зміст відео матеріалу на YouTube-каналі було підібрано таким чином, 

щоб надати студентам грунтовну візуалізовану інформаціющодо: 

-  різних форм, видів і засобів проведення заходів спортивно-

розважальної анімації (фітнес, рухливі ігри, естафети, танці, руханки); 

- місць проведення і способів використання обладнання 

(спортивні зали, паркові або ігрові майданчики, спортивні майданчики під 

відкритим небом, пляжі, зони відпочинку,басейни, тощо); 

- особливостейроботи з різними віковими групами туристів і 

відпочиваючих під час здійснення професійної діяльності щодо організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; 

- досвіду роботи в сфері організації та проведення розважальних і 

спортивно-розважальних заходів від провідних фахівців галузі; 

Запровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації відеохостингу YouTube надало такі переваги, як: 

- платформа добре підходить для отримання нових знань за 

допомогою гаджетів (що у свою чергу є зручним для оволодіння знаннями й 

вміннями у будь якому місці, у зручний час і не потребує використання 

стаціонарних гаджетів, студенти можуть отримувати інформацію зі 

смартфона, планшета, тощо); 

- система пошуку і підбору контенту відеохостнгу автоматично 

дає рекомендацію щодо схожого контенту, що розширює коло навчальних 

відео і надає студентам можливість переглядання тематичного відео 

контенту інших авторів (студенти мають можливість знайти більше 

інформації для виконання самостійних завдань); 

- відеохостинг YouTube, як і інші соціальні мережі сприяє 

діалогу, надає можливість зворотного зв’язку з автором відео контенту 

(можливість обговорення переглянутого матеріалу в розділі «коментарі»); 

- платформа сприяє мікронавчанню і підвищує його доступність. 

Важливі моменти уроку (семінару, заняття, майстер-класу, тощо) можна 
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засвоїти поступово, повертаючись до матеріалу у зручний час, споживаючи 

інформацію зі зручною швидкістю і невеликими «порціями». Окрім того, 

відео контент є більш зручним для запам’ятовування інформації ; 

- налаштування каналів дає можливість приховати відео контент 

від інших користувачів (доступ до відео лише за посиланням) або навпаки 

надати відкритий доступ до інформації, що є зручним для використання 

платформи освітніми закладами; 

- можливість використання в навчальному процесі відео будь якої 

тривалості (від коротких майстер-класів до тривалих лекцій, семінарів, 

тренувань, тощо); 

- користувачі (студенти) мають можливість швидко надати оцінку 

запропанованому відео контенту, поставивши відмитку «відео сподобалось» 

або «відео не сподобалось», що також є зворотнім зв’язком з автором 

(викладачем) і має вплив на подальший підбір навчальної інформації; 

- під час перегляду навчальних відео матеріалів, студенти мали 

можливість не тількі отримати знання і вміння, але й побачити реалізацію 

запропанованих заходів, методику проведення, техніку виконання та ін. від 

провідних фахівців зі спортивно-розважальної анімації, що мало 

позитивний вплив на мотивацію студентів до навчання і оволодіння 

професійними знаннями і вміннями, підвищило інтерес до майбутньої 

спортивно-розважальної анімації, стимулювало до самооцінки особистих 

вмінь та рефлексії. 

Під час створення інформаційно-креативного анімаційного 

середовища ми не оминули й платформи соціальних мережей, які в Інтернет 

просторі знаходяться на піку популярності, входять до багатьох сфер 

діяльності й стають невід’ємною її частиною. 

Як зазначає О. Клименко [86], цінність соціальних мереж для освіти і 

розвитку ще недостатньо оцінена: багато методистів досить скептично 

відносяться до можливостей використання даного об’єкту інформаційних 

технологій, як педагогічного засобу навчання, так як традиційно соціальні 
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мережі розглядаються як середовище для дозвілля та розваг. Однак автор 

наголошує, що в педагогічній діяльності можливості соціальних мережей 

можливо використовувати для вирішення різних задач :  

- організація колективної роботи розподіленої навчальної групи; 

- організація довготривалої проектної діяльності; 

- міжнародні обміни, в тому числі й науково-освітні; 

- мобільна безперервна освіта і самоосвіта; 

- мережева робота віддалено [86]. 

Соціальна мережа Facebook була обрана нами не випадково. Спочатку 

веб-сайт Thefacebook був досяжним лише для студентів Гарвардського 

університету, потім регістрацію відкрили й для інших університетів 

Бостона, а потім і для студентів будь яких навчальних закладів США [259]. 

На сьогодні, Facebook, будучи одним з найбілших сайтів для 

спілкування, вже давно переріс цю функцію. На основі цієї мережі 

відкриваються платформи для пошуку роботи, суспільства для програмістів, 

маркетологів та ін., організовуються конференції і саміти. В своєму 

розвитку Facebook не обійшов і освіту. 

Важливим фактором для вибору нами саме мережі Facebook було те, 

що більшість студентів і викладачів вже є користувачами. Як активні 

користувачи мережі, прийнятним способом для обміну інформацією зі 

студентами, викладачами, потенціальними роботодавцями та провідними 

фахівцями галузі спортивно-розважальної анімації ми визначили роботу в 

офіційній групі кафедри туризму ЗНУ «STUDTOURZNU» (Додаток З). 

Змістове наповнення групи за тематикою нашого дослідження 

здійснювалось шляхом розміщення інформативних постів присвячених 

спортивно-розважальній анімації (Додаток З), її значущоті в загальних 

анімаціних програмах туристичних і розважальних підприємств, її окремих 

видах, способах реалізаціїї, деякі поради від провідних фахівців зі 

спортивно-розважальної анімації щодо підготовки та проведення 

спортивно-розважальних заходів, тощо. Також, ці пости містили посилання 
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на відео майстер-класи з проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації різних видів для різних вікових груп.  

Важливим результатом впровадження цих заходів в соціальній мережі 

Facebook в рамках створення інформаційно-креативного анімаційного 

середовища було налагодження постійного зворотного зв’язку зі 

студентами, відстеження їх реакції на опубліковану інформацію, активності 

та ступеню зануреності у створене інформаційно-креативне анімаційне 

середовище. Зростаюча кількість «лайків» під постами, коментарів та 

питань до автора постів дозволила оцінити значущість запропанованої 

інформації для студентів, визначити їх інтереси та пріоритети щодо 

майбутньої професійної діяльності, що вплинуло на подальший відбір тем 

для постів, відео та аудіоматеріалів. Також, опубліковані на «стіні» групи 

«STUDTOURZNU» пости та активне їх обговорення учасниками групи мало 

позитивний вплив на активність в групі потенціальних роботодавців та 

залучення до загального обговорення постів фахівців цього напряму 

анімаційної діяльності в туризмі, отримати від них корисні поради щодо 

діяльності в сфері організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

Запровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації інформаційної платформи соціальної мережі Facebook надало такі 

переваги, як: 

- зрозумілість ідеології та інтерфейсу мережі дозволяє заощадити 

час, оминаючи етап адаптації студентів до нового комунікативного 

простору; 

- мультимедійність комунікативного простору полегшує 

завантаження і перегляд фото, відео, аудіо матеріалів, інтерактивних 

додатків; 
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- зворотній зв’язок між учасниками конференцій, семінарів, груп і 

суспільств, що дозволяє поліпшити емоційний стан, якість проведених 

заходів шляхом обміну ідеями та зауваженнями; 

- можливість організації групової діяльності; 

- широкі можливості для залучення до освітнього процесу 

потенціальних роботодавців; 

- можливість ділитися особистим досвідом фахівців галузі зі 

студентами – майбутніми фахівцями; 

- використання соціальних мережей сприяє обміну інформацією, 

підвищує мотивацію до навчальної діяльності, стимулює творчі здібності і 

пізнавальний інтерес, що позитивно впливає на формування знань і вмінь. 

Але існує і ряд проблем, пов’язаних з використанням соціальних 

мережей в освітньому процесі, таких як: 

- відсутність мережевого етикету учасників; 

- відсутність відкритого доступу до соціальних мережей в межах 

корпоративної мережі навчального закладу; 

- дуже великий потік інформації, що є також відволікаючим 

фактором. 

Отже, застосування зазначених платформ та інформаційних 

технологій в процесі формування готовності майбутніх фахівців із туризму 

до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

закладах вищої освіти забезпечує: покращення освітніх послуг; 

впровадження нових видів і форм навчального процесу; використання 

нових педагогічних технологій, посилення комунікаційної складової 

освітнього процесу.  

Тож, оптимізація самостійної роботи студентів шляхом створення 

інформаційно-креативного анімаційного середовища є новим освітнім 

результатом, що засвідчує ефективність реалізації третьої організаційно-

педагогічної умови; забезпечює належне виконання визначених нами 

методик, змісту, матеріально-технічних та інформаційно-комунікативних 
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умов; підвищює ефективність реалізації структурної моделі формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації; створює умови для якісного 

формування мотиваційного, когнітивного і діяльнісного компонентів 

готовності. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі подано структурну модель, комплекс організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

1. 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. 

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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2. Згідно з першою організаційно-педагогічної 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», науково-

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

фітнесу», «Щоденник аніматора»; 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», «Методика 

організації та проведення спортивно-розважальних змагань». Зазначене 

забезпечує ефективність формування когнітивного, діяльнісного, 

рефлексивного компонентів. 

3. Виконання другої організаційно-педагогічної 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 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-
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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; в 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 
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заходів з різним контингентом. Зазначене забезпечує ефективність 

формування мотиваційного, діяльнісного, рефлексивного компонентів. 

4. Реалізація третьої організаційно-педагогічної 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 

відеокурси із відеотренуваннями: «Засоби спортивно-розважальної анімації 

(комплекси вправ різної спрямованості)», що забезпечує набуття 

студентами вмінь і навичок з виконання вправ на різні м’язові 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 
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організації й проведення заходів спортивно-розважальної анімації, що 

вимагає експериментального підтвердження. 

 

 

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані 

дисертанткою у наукових працях [92; 125; 126; 130; 132; 136; 140; 212; 220] 

а також висвітлені в доповідях на наукових конференціях, тези яких 

надруковані.   
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РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ 

ТУРИЗМУ ДО РГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ 

СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ АНІМАЦІЇЇ  

 

 

3.1 Організація та методика проведення педагогічного 

експерименту 

 

З метою перевірки ефективності визначених організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації нами 

було здійснено педагогічний експеримент. 

Щодо поняття «педагогічний експеримент» (з латинського 

experimentum – «проба», «досвід», «випробування») існує багато визначень, 

серед яких цікавими для нас є такі: активне втручання дослідника у 

педагогічне явище яке він вивчає, з метою відкриття закономірностей та 

змін існуючої практики (Ю. Кушнер [113, с.24]); науково поставлений 

досвід перетворення педагогічного процесу в чітко визначених умовах 

(І. Підласий [184, с. 184]); метод пізнання, за допомогою якого 

досліджується педагогічне явище, факти, досвід (М. Саткін [182]); 

спеціальна організація педагогічної діяльності з метою перевірки та 

обґрунтування раніше розроблених теоретичних пропозицій, гіпотез 

(І. Харламов [182]), що більш влучно характеризує процес перевірки 

ефективності визначених організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації.  

Педагогічний експеримент здійснювався впродовж 2016-2019 

навчальних років. Програма педагогічного експерименту по’єднувала три 
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етапи, які було визначено на підставі педагогічної традиції щодо організації 

та проведення педагогічного експерименту, що викладено в у працях 

В. Андрущенко [3], С. Гончаренко [40], О. Кульчицької [111], 

О. Лещинського [119], І. Підласого [184], С. Сисоєвої [213; 214; 215], 

В. Ягупова [257] та ін., за лонгітюдним принципом, що передбачав тривалий 

послідовний вплив експериментальних заходів.  

Перед реалізацією зазначених 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 (табл. 3.1), 

спрямований на вимірювання: мотиваційного компонента – методика 

діагностики мотивації студентів до навчання (автори А. Реан, В. Якунін 

[152]); когнітивного – авторські дидактичні тести для визначення рівня 

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 [79]) (додаток К). 

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.  
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Таблиця 3.1 

Методика оцінки рівнів сформованості готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації 

Компо

ненти  
Методи оцінки Критерії оцінки 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 

«Картка оцінки 

сформованості 

мотиваційного 

компоненту (16 

мотивів)» (методика 

діагностики мотивації 

студентів до навчання 

(автори А. Реан, 

В. Якунін [152]) 

(адаптована відповідно 

до теми дослідження) 

Наявність пізнавальної активності, 

сукупності мотивів і інтересів до 

професійної діяльності з організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації, мотивації до навчання та 

самовдосконалення, що є необхідним 

поштовхом і важливою запорукою для 

формування всіх інших визначених 

компонентів та готовності в цілому. 

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

Авторські дидактичні 

тести для визначення 

сформованості 

професійних знань з 

організації та 

проведення заходів 

спортивно-розважальної 

анімації (21 питання). 

Оволодіння системою знань з технології 

створення програм, організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в туристичній сфері в різних 

умовах, з урахуванням особливостей 

контингенту туристів  

Д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 Авторська методика 

«Карта для оцінювання 

рівня сформованості 

діяльнісного компонента 

готовності до 

анімаційної діяльності» 

Оволодіння системою професійних вмінь і 

навичок з технології створення, організації 

та реалізації заходів спортивно-розважальної 

анімації в різних умовах, з використанням 

різних форм (масові, групові, індивідуальні) 

та засобів (комплексів вправ, танцювальних 

та фітнес програм, спортивних та рухливих 

ігор, естафети, змагання) з урахуванням 

особливостей контингенту туристів; 

розроблення супровідної документації 

(програми, плани, сценарії); моніторинг 

привабливості заходів спортивно-

розважальної анімації серед туристів, уміння 

працювати в команді. 
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Продовження таблиці 3.1 

Р
еф

л
ек

си
в

н
и

й
 

Тест «Визначення своєї 

самооцінки» (автор 

В. Казанська [80]) 

(адаптований відповідно 

до теми дослідження) 

Усвідомлення себе в майбутній професії, 

наявність чіткого розуміння професійних 

функцій та способів їх реалізації на основі 

творчого підходу, усвідомленні значущості 

означеної діяльності в обраній професії, 

здатність до самоаналізу, розвиток 

індивідуально-психологічних якостей 

особистості, як: адаптивність, 

полікультурність, креативність, лідерство, 

комунікабельність, самостійність, 

рефлексивність 

 

Для здійснення експерименту сформовано контрольну (КГ – 33 особи) 

та експериментальну (ЕГ – 29 осіб) групи до складу яких ввійшли студенти 

Запорізького національного університету факультету фізичного виховання, 

здоров’я та туризму, напрям підготовки 242 «Туризм»: контрольна (групи 

14135-1, 14135-2, n=33 осіб), та експериментальна (групи 14136-1, n=29 

осіб). 

Обрана кількість майбутніх фахівців із туризму в ЕГ і КГ (відповідно 

29 і 33), вважається достатньою для отримання достовірних результатів, 

оскільки перевищує обсяг ( n ) репрезентативної вибірки [39]: 

2

2

K

t
n 

, 

при цьому 961,t   (табличне значення), K  – припустима неточність, 

що знаходиться в інтервалі від 0,3 до 0,5 (ми обрали 0,4). 

.
,

,

,

,
n 24

160

843

40

961
2

2



 

Формувальний етап складався з визначення критеріїв, показників та 

рівнів готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації; визначення та впровадження 

організаційно-педагогічних умов, форм, методів та засобів формування 

означеної готовності, здійснення побудови та обґрунтування структурної 
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моделі (розділ 2, параграф 2.1 цієї роботи). 

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 
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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: відеохостингового сайту YouTube, соціальної мережі Facebook). 

Навчання в КГ залишалося традиційним. 

Зауважимо, що експериментальну та контрольну групи складали 

студенти – майбутні фахівці із туризму з однаковим первинним рівнем 

сформованості готовності до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, що надало можливість порівняти вихідні і кінцеві 

результати оцінювання показників готовності в кожній групі та довести 

ефективність визначених нами організаційно-педагогічних умов. 

Всі впроваджувальні заходи забезпечили ефективність формування 

мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного компонентів 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації. 

Рефлексивний аналіз проведеної студентами роботи ґрунтувався на 

поточному та підсумковому контролі з використанням таких методів: 

анкетування, тестування, залік, оцінка індивідуальних завдань, обговорення 

результатів практик. 

Контрольний етап педагогічного експерименту передбачав здійснення 

повторної діагностики рівнів сформованості компонентів готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації в контрольній та експериментальній 

групах, що надало можливість перевірки ефективності розробленої 

структурної моделі та з’ясування динаміки змін під впливом створених та 
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впроваджених організаційно-педагогічних умов. 

Обробку результатів тестування здійснено за допомогою 

комп’ютерної програми «Система визначення готовності до анімаційної 

діяльності майбутніх фахівців з туризму (Anima Test)» [92]). 

Програма розрахована для тестування груп студентів до 200 осіб. Для 

роботи з програмою слід запустити файл «Аnima test».  

Одразу після запуску з’являється вікно завантаження програми 

(рис. 3.1). Через 2-3 секунди в залежності від технічного забезпечення ЕОМ 

відкривається головне вікно програми. Робоча зона програми знаходиться 

ліворуч. Для початку тестування у відповідних блоках необхідно ввести 

прізвище, ім’я та по-батькові студента (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1 Головне вікно програмно-тестувального комплексу 

«Anima Test». 

 

Далі потрібно обрати один з запропанованих тестів, яких у програмі 

чотири, відповідно до чотирьох компонентів готовності. Кожен з студентів 

має пройти усі чотири тести. Порядок за яким студент обирае тести, не має 

значення. 

Для оцінки рівня сформованості мотиваційного компоненту студент 

має заповнити картку, поставити оцінку кожному з запропонованих мотивів 

відповідно до їх значущості в навчальній діяльності студента.  
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Рис. 3.2 Тест оцінки рівня сформованості мотиваційного 

компонету готовності. 

 

Після проходження тесту програма видає результат – рівень 

сформованості мотиваційнго компонента (рис. 3.3) 

 

 

 

Рис. 3.3. Оцінка рівня сформованості мотиваційного компонента. 

 

Тест оцінки рівня сформованості когнітивного компоненту включає в 

себе 21 питання з трьома варіантами відповіді кожне. Студент має обрати 

той варіант відповіді, який вважає вірним. На виконання тестового 

завдання, студент має 15 хвилин часу (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4 Тест оцінки рівня сформованості когнітивного 

компоненту готовності. 

 

Після проходженя тесту програма видає рівень сформованості 

компоненту (рис 3.5). 

 

 

 

Рис. 3.5 Оцінка рівня сформованості когнітивного компоненту 

готовності. 

 

Тест оцінки рівня сформованості діяльнісного компоненту подається у 

вигляді картки для заповнення. Студент має поставити оцінку за 5-ти 

бальною школою навпроти кожного запропонованого уміння (рис. 3.6).  

Кожна оцінка відповідає визначеному рівню сформованості умінь. 
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Рис. 3.6 Тест оцінки рівня сформованості діяльнісного компоненту 

готовності.  

 

Після проходження тесту програма видає результат – рівень 

сформованості діяльнісного компоненту готовності (рис. 3.7) 

 

 

 

Рис. 3.7 Оцінка рівня сформованості діяльнісного компонента. 

 

Для оцінки рівня сформованості рефлексивного компоненту готовності, 

студент мав заповнити картку для оцінки рівня сформованості рефлексивного 

компоненту. 

Методика пропонує певну кількість тверджень, навпроти яких 

ставиться один з трьох варіантів відповідей: «так» (+), «ні» (-), «вагаюсь 
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відповісти» (?), які відповідають здатності до рефлексії в аналогічній 

ситуації. 

 

 

Рис. 3.8 Тест оцінки рівня сформованості рефлексивного 

компоненту готовності. 

 

Після закінчення опитування за кожним з тестів, програма 

автоматично вносить результати до загальної таблиці результатів 

тестування. Ознайомитись зрезультатами тестування усієї вибірки можна у 

будь-який час (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.10 Звітність за результатами тестування по всій вибірці. 
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Таким чином, розроблена нами (у співавторстві з творчою групою) 

комп’ютерна програма «Система визначення готовності до анімаційної 

діяльності (Anima Test)» забезпечила здійснення тестування студентів, 

коректну обробку результатів й сприяла пришвидшенню отримання даних 

щодо рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації.  

Для визначення істотності відмінностей між середніми показниками 

ми застосовували коефіцієнт достовірності (t), який визначається за 

формулою (3.1): 

 

, де (3.1) 

t – коефіцієнт 

достовірності; 

– середня арифметична вибірки Х; 

– середня арифметична вибірки У; 

mx– помилка середньої арифметичної величини вибірки Х; 

my– помилка середньої арифметичної величини вибірки У [39]. 

Оскільки в нашому експерименті необхідно співставити вибірки за 

частотою досліджуваного показника (рівні сформованості компонентів 

готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму), то 

доцільним є використання кутового перетворення Фішера φ*. Цей критерій 

оцінює достовірність відмінностей між процентними долями двох вибірок, в 

яких реєструється досліджуваний показник. 

Суть кутового перетворення Фішера полягає в переводі процентних 

долей в величини центрального кута, що вимірюється в радіанах. Більшій 

процентній долі відповідатиме більший кут φ1 , а меншій – менший кут φ2 , 

але співвідношення між ними нелінійне: 
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φ1 – кут, що відповідає більшій відсотковій частці (V1)  

)arcsin(*2 11 V
; 

φ2 – кут, що відповідає меншій відсотковій частці (V2) 

)arcsin(*2 22 V
; 

n1– кількість спостережень у вибірці 1;  

n2 – кількість спостережень у вибірці 2. 

При збільшенні розходжень між кутами φ1 і φ2 та збільшення 

чисельності вибірок значення критерію зростатимуть. Чим більше значення 

величини φ*, тим більш ймовірно, що відмінності між вибірками є 

невипадковими (статистично значущими) [39]. 

 

 

3.2. Результати педагогічного експерименту 

 

З метою отримання об’єктивної інформації про ефективність 

запропонованих організаційно-педагогічних умов процесу формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації та з’ясування стану означеної 

готовності на теоретико-діагностичному етапі були проведені діагностичні 

зрізи в контрольній та експериментальній групах. 

Дані таблиці 3.1 свідчать про те, що виявлені відмінності у показниках 

контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) груп не були істотні (p>0,05). 

Діагностування рівня мотиваційного компоненту готовності студентів 

до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

здійснювалось за допомогою опитувальника «Картка для оцінки рівня 

сформованості мотиваційного компонента» (Додаток К). 
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Таблиця 3.2.1 

Результати дослідження стану готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації на початку педагогічного експерименту 

Компоненти 

ЕГ, n=29 КГ, n=33 

tрозр p результат 

(x±m) 
рівень 

результат 

(x±m) 
Рівень 

Мотиваційний 51,50±2,00 допустим. 50,80±3,00 допустим. 0,19 >0,05 

Когнітивний 12,40±0,90 допустим. 11,10±1,00 допустим. 0,97 >0,05 

Діяльнісний 4,20±0,50 допустим. 4,40±0,70 допустим. 0,23 >0,05 

Рефлексивний 3,30±0,30 допустим. 3,10±0,40 допустим. 0,40 >0,05 

 

Середнє значення показників ступеня мотивації (табл. 3.2.2) у 

студентів КГ – 50,80±3,00 балів, в ЕГ – 51,50±2,00 балів, що свідчить про 

допустимий рівень бажання стати висококваліфікованим фахівцем. 

 

Таблиця 3.2.2 

Розподіл отриманих результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації на початку педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

мотиваційного 

компоненту 

КГ ЕГ 

N % n % 

Недопустимий 2 6,06 3 10,34 

Допустимий 19 57,58 14 48,28 

Достатній 7 21,21 8 27,59 

Високий 5 15,15 4 13,79 

Разом 33 100 29 100 
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Рис. 3.11. Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості мотиваційного компоненту готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації на початку педагогічного 

експерименту 

 

Аналіз отриманих даних (табл. 3.2.2, рис. 3.11) свідчать, що до 

низького рівня сформованості мотиваційного компоненту на початку 

дослідження належало 6,06% студентів КГ і 10,34% студентів ЕГ. 

Найбільша частка студентів на момент вступу до ВНЗ мали допустимий (КГ 

– 57,58%, ЕГ – 48,28%) та достатній (21,21% опитувальних КГ і 27,59% ЕГ) 

рівень сформованості мотиваційного компоненту. До високого рівня 

сформованості мотиваційного компоненту готовності до анімаційної 

діяльності належало лише 15,15% студентів КГ та 13,79% студентів ЕГ. 

З метою оцінки достовірності відмінностей між процентними 

частками вибірок у дослідженні застосовувався критерій Фішера (кутове 

перетворення Фішера) призначений для зіставлення двох вибірок за 

частотою обраної ознаки. 

Сутність кутового перетворення Фішера полягає в перекладі 

процентної частки в величинах центрального кута, який вимірюється в 



192 
 

радіанах. Більшої відсотковій частці буде відповідати більший кут, а меншій 

частці – менший кут, але співвідношення тут не лінійні. При збільшенні 

розбіжності між кутами φ1 і φ2 і збільшенням чисельності вибірок значення 

критерію зростає. Чим більше величина φ* тим більше ймовірно, що 

відмінності достовірні (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Вісь значущості показника φ* кутового перетворення 

Фішера 

 

Отже, нами висунуто такі гіпотези критерію Фішера: 

H0: Частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект у вибірці 1 

не більше, ніж у вибірці 2 (відмінності не достовірні). 

H1: Частка осіб, у яких виявляються досліджуваним ефект у вибірці 1 

більше, ніж у вибірці 2 (відмінності достовірні). 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації на початку педагогічного експерименту (табл. 3.2.3) дозволила 

дійти висновку про відхилення гіпотези Н1 (емпіричне значення показника 

φ* кутового перетворення Фішера належить до зони не значущості 

φ*=0,404) та підтвердження гіпотези Н0 – відмінності між групами не 

істотні. 
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Таблиця 3.2.3 

Визначення достовірності відмінностей результатів тестування за 

рівнями сформованості мотиваційного компоненту готовності на 

початку педагогічного експерименту 

Показник 
Наявність 

ознаки 

Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження) 

φ*МК 

ЕГ 12 17 
0,404 

H0 (відмінності не 

достовірні) КГ 12 21 

 

Для визначення рівня сформованості когнітивного компоненту 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації на початку педагогічного 

експерименту був розроблений та проведений авторський дидактичний тест 

з 21 питання, стосовно визначення рівня знань з професійної діяльності в 

галузі спортивно-розважальної діяльності. Відповідь на кожне питання 

оцінювалась в 1 бал (Додаток К). 

Отже, на констатуючому етапі педагогічного експерименту середнє 

значення показників сформованості когнітивного компоненту склали: у 

контрольній групі (КГ) – 11,10±1,00 балів, а в експериментальній групі (ЕГ) 

– 12,40±0,90 балів (відмінності між показниками не істотні, табл. 3.2.1). 

Аналіз результатів сформованості когнітивного компоненту 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації дозволив розподіли ти студентів 

експериментальних і контрольних груп за рівнями (табл. 3.2.4). 

Нами виявлено (рис. 3.13), що недопустимий рівень сформованості 

когнітивного компоненту готовності в КГ мають 9,09%, а в ЕГ – 6,90% 

студентів. Допустимий рівень мають в КГ 54,55%, а в ЕГ – 44,83% 

студентів. У 33,33% студентів КГ и 48,28% ЕГ студентів спостерігався 

достатній рівень. На жаль, високий рівень було виявлено лише у 3,03% 

студентів контрольної групи і не виявлено жодного студента з високим 

рівнем в ЕГ.  
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Таблиця 3.2.4 

Розподіл отриманих результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості когнітивного компоненту готовності на початку 

педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

когнітивного 

компоненту 

КГ ЕГ 

n % N % 

Недопустимий 3 9,09 2 6,90 

Допустимий 18 54,55 13 44,83 

Достатній 11 33,33 14 48,28 

Високий 1 3,03 0 0,00 

Разом 33 100 29 100 

 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості когнітивного компоненту 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації на початку педагогічного експерименту (табл. 3.2.5) дозволила 

дійти висновку про відхилення гіпотези Н1  (емпіричне значення показника 

φ* кутового перетворення Фішера належить до зони не значущості 

φ*=0,950) та підтвердження гіпотези Н0 – відмінності між групами не 

істотні. 

Для визначення рівня сформованості діяльнісного компоненту 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації на початку педагогічного 

експерименту студентам КГ та ЕГ було запропоновано перелік професійних 

вмінь, щодо організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації поряд з якими вони мали поставити оцінку в балах від 2 до 5, яка 

визначає ступінь їх оволодіння цими вміннями, де 5 – вищий бал, 2 – 

низький бал (Додаток К). 
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Рис. 3.13. Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості когнітивного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на 

початку педагогічного експерименту  

 

Таблиця 3.2.5  

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості когнітивного 

компоненту готовності на початку педагогічного експерименту 

Показник 
Наявність 

ознаки 

Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження) 

φ*КК 

ЕГ 14 15 

0,950 

H0 (відмінності не 

достовірні) 
КГ  12 21 

 

Середнє значення показників діяльнісного компоненту готовності, 

який характеризує рівень сформованості умінь та навичок з організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації складає 4,20±0,50 

балів для експериментальної групи та 4,40±0,70 балів – для контрольної 

групи. За сформованістю діяльнісного компоненту середні показники 
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студентів як КГ так і ЕГ належали до допустимого рівня. Достовірних 

відмінностей не виявлено (табл. 3.2.1). 

Отже, на початку дослідження (табл. 3.2.6, рис. 3.14) недопустимий 

рівень сформованості діяльнісного компоненту мали по 24,24% студентів 

контрольної та 20,69% експериментальної групи. 33,33% студентів 

контрольної групи та 31,03% – експериментальної виявили допустимий 

рівень.  

 

Таблиця 3.2.6 

Розподіл отриманих результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості діяльнісного компоненту готовності на початку 

педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

діяльнісного компоненту 

КГ ЕГ 

n % N % 

Недопустимий 8 24,24 6 20,69 

Допустимий 11 33,33 9 31,03 

Достатній 12 36,36 11 37,93 

Високий 2 6,06 3 10,34 

Разом 33 100 29 100 

 

На достатньому рівні знаходилося 36,36% студентів контрольної 

групи, а також 37,93% студентів експериментальної групи. І лише 6,06% 

студентів контрольної групи та 12,12% студентів експериментальної групи 

мали високий рівень сформованості діяльнісного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 
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Рис. 3.14. Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості діяльнісного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на 

початку педагогічного експерименту 

 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості діяльнісного компоненту 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації на початку педагогічного експерименту (табл. 3.2.7) дозволила 

дійти висновку про відхилення гіпотези Н1 (емпіричне значення показника 

φ* кутового перетворення Фішера  належить до зони не значущості 

φ*=0,462) та підтвердження гіпотези Н0 – відмінності між групами не 

істотні. 
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Таблиця 3.2.7 

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості діяльнісного 

компоненту готовності на початку педагогічного експерименту 

Показник Наявність ознаки 
Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження) 

φ*ДК 

ЕГ 14 15 
0,462 

H0 (відмінності не 

достовірні) КГ 14 19 

 

Аналіз рівня сформованості рефлексивного компоненту готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації на початку педагогічного експерименту 

дозволив визначити, що середнє значення показників складає 3,30±0,30 

балів для студентів експериментальної групи та 3,10±0,40 балів – для 

студентів контрольної групи.  

Показники студентів КГ і ЕГ належать до допустимого рівня 

(відмінності між показниками не істотні) (табл. 3.2.1). 

Отже, за результатами тестування встановлено, що більша частина 

студентів мають допустимий (КГ – 60,61%, ЕГ – 62,07%) та достатній (КГ – 

18,18%, ЕГ – 13,79%) рівні сформованості рефлексивного компоненту 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації (табл. 3.2.8, рис. 3.15). 
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Таблиця 3.2.8   

Розподіл отриманих результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості рефлексивного компоненту готовності на початку 

педагогічного експерименту 

Рівні сформованості 

рефлексивного 

компоненту 

КГ ЕК 

n % n % 

Недопустимий 3 9,09 4 13,79 

Допустимий 20 60,61 18 62,07 

Достатній 6 18,18 4 13,79 

Високий 4 12,12 3 10,34 

Разом 33 100 29 100 

 

 

 

Рис. 3.15. Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості рефлексивного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації на 

початку педагогічного експерименту 
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Перевірка достовірності відмінностей розподілу студентів за рівнями 

сформованості рефлексивного компоненту готовності до анімаційної 

діяльності майбутніх фахівців з туризму на початку педагогічного 

експерименту (табл. 3.9) дозволила дійти висновку про відхилення гіпотези 

Н1  (емпіричне значення показника φ* кутового перетворення Фішера 

належить до зони не значущості φ*=0,545) та підтвердження гіпотези Н0 – 

відмінності між групами не істотні. 

 

Таблиця 3.2.9  

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості рефлексивного 

компоненту готовності на початку педагогічного експерименту 

Показник Ннаявність ознаки 
Ввідсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження) 

φ*РК 

ЕГ 7 22 
0,545 

H0(відмінності не 

достовірні) КГ 10 23 

 

Таким чином (рис. 3.15), можемо констатувати, що на початку 

дослідження рівні сформованості компонентів готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації експериментальної та контрольної груп істотних 

відмінностей не мають і контингент за складом однорідний, а можливі зміни 

можна інтерпретувати як вплив розробленої нами структурної моделі 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Після впровадження й апробації експериментальної структурної 

моделі формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації 

та проведення заходів спортивно-розважальної анімації, а також виявлення 

динаміки компонентів сформованості готовності студентів до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації, було проведено ряд 
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діагностичних зрізів на контрольному етапі педагогічного експерименту у 

студентів контрольної та експериментальної груп. 

Повторній аналіз показників рівнів сформованості мотиваційного 

компоненту (рис. 3.16, табл. 3.2.10), дозволив нам встановити, що відбулися 

певні зміни у розподілі студентів експериментальної групи за рівнями 

сформованості мотиваційного компоненту готовності до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації.  

Так, зменшилась кількість студентів, які мали низький рівень на 10,34 

%, допустимий рівень – на 34,48%, достатній рівень – на 6,90%; проте, на 

51,72% збільшилась кількість студентів з високим рівнем готовності. 

 

 

 

Рис. 3.16 Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості мотиваційного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

кінці педагогічного експерименту 

 

У контрольній групі також відбулися зміни, проте вони були значно 

меншими, ніж у студентів експериментальної групи. Так, зафіксовано 
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зменшення студентів з недопустимим рівнем на 6,06%, з допустимим – на 

6,06%; та збільшення студентів з достатнім рівнем на 6,06, та з високим 

лише на 6,06%. 

 

Таблиця 3.2.11  

Динаміка розподілу результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості мотиваційного компоненту готовності до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

Рівні сформованості 

мотиваційного 

компоненту 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 
Приріст 

n % N % n % 

КГ 
Недопустимий 2 6,06 0 0,00 -2 -6,06 

Допустимий 19 57,58 17 51,52 -2 -6,06 

 

Достатній 7 21,21 9 27,27 2 6,06 

Високий 5 15,15 7 21,21 2 6,06 

Разом 33 100 33 100    

ЕГ 

Недопустимий 
3 10,34 0 0,00 -3 

-

10,34 

Допустимий 
14 48,28 4 13,79 

-

10 

-

34,48 

Достатній 8 27,59 6 20,69 -2 -6,90 

Високий 4 13,79 19 65,52 15 51,72 

Разом 29 100 29 100    

 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості мотиваційного компоненту 

готовності організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в кінці педагогічного експерименту (табл. 3.2.12) дозволила дійти 

висновку про відхилення гіпотези Н0 (емпіричне значення показника φ* 

кутового перетворення Фішера належить до зони значущості φ*=3,301) та 

підтвердження гіпотези Н1 – відмінності між групами істотні. 
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Таблиця 3.2.12  

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості мотиваційного 

компоненту готовності наприкінці педагогічного експерименту 

Показник 
Наявність 

ознаки 

Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження

) 

φ*МК 

ЕГ 25 4 
3,301 

H1(відмінності  

достовірні) КГ 16 17 

 

 

Таблиця 3.2.13  

Динаміка рівнів показників компонентів готовності майбутніх фахівців 

із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації за результатами педагогічного експерименту 

Гр. 

Констатувальний 

етап 
Контрольний етап 

T ∆, % t p 

x±m рівень x±m рівень 

Мотиваційний компонент 

ЕГ 51,50±2,00 
допусти

м. 
89,10±2,00 високий 13,29 

73,0

% 
11,63 <0,001 

КГ 50,80±3,00 
допусти

м. 
56,20±2,00 

достатні

й 
1,50 

10,6

% 

Когнітивний компонент 

ЕГ 12,40±0,90 
допусти

м. 
18,80±0,70 

достатні

й 
5,61 

51,6

% 
4,91 <0,001 

КГ 11,10±1,00 
допусти

м. 
13,20±0,90 

допусти

м. 
1,56 

18,9

% 

Діяльнісний компонент 

ЕГ 4,20±0,50 
допусти

м. 
8,20±0,50 високий 5,66 

95,2

% 
2,67 <0,01 

КГ 4,40±0,70 
допусти

м. 
5,90±0,70 

допусти

м. 
1,52 

34,1

% 

Рефлексивний компонент 

ЕГ 3,30±0,30 
допусти

м. 
6,10±0,40 високий 5,60 

84,8

% 
3,54 <0,001 

КГ 3,10±0,40 
допусти

м. 
4,10±0,40 

допусти

м. 
1,77 

32,3

% 
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Визначено, що після педагогічного експерименту середній показник 

сформованості мотиваційного компоненту в ЕГ знаходиться на високому 

рівні (табл. 3.2.13 (t-динаміка)) і становить 89,10±2,00 балів (зафіксовано 

приріст у 73%),а у контрольній відповідно 56,20±2,00 балів і належить до 

достатнього рівня (приріст становить лише 10,6%). Відмінності між 

показниками студентів експериментальної та контрольної груп істотні. 

 

 

 

Рис. 3.16 Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості когнітивного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

кінці педагогічного експерименту  

 

Аналіз результатів (табл. 3.2.14, рис. 3.16) засвідчив, що в 

експериментальній групі відбулися значні позитивні зміни сформованості 

когнітивного компоненту готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації: 

збільшилася кількість студентів із показниками високого (з 0% до 37,93%) й 

достатнього рівнів (з 48,28% до 55,17%), зменшилася кількість студентів із 
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допустимим рівнем (з 44,83% до 6,90%) та недопустимим (з 6,90% до 0%) 

рівнем сформованості когнітивного компоненту. 

У контрольній групі також простежується позитивна, проте не значна 

динаміка сформованості відповідних рівнів: збільшилась кількість студентів 

із показниками високого (з 3,03% до 9,09%) й достатнього рівнів (з 33,33% 

до 51,52%) і зменшилась з допустимим (з 54,55% до 39,39%) та 

недопустимим (з 9,09% до 0%) рівнями. 

 

Таблиця 3.2.14 

Динаміка розподілу результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості когнітивного компоненту готовності до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

Рівні сформованості 

когнітивного 

компоненту 

Констатуючий 

етап 

Контрольний 

етап 
Приріст 

N % n % n % 

КГ 

Недопустимий 3 9,09 0 0,00 -3 -9,09 

Допустимий 18 54,55 13 39,39 -5 -15,15 

Достатній 11 33,33 17 51,52 6 18,18 

Високий 1 3,03 3 9,09 2 6,06 

Разом 33 100 33 100 
  

ЕГ 

Недопустимий 2 6,90 0 0,00 -2 -6,90 

Допустимий 13 44,83 2 6,90 -11 -37,93 

Достатній 14 48,28 16 55,17 2 6,90 

Високий 0 0,00 11 37,93 11 37,93 

Разом 29 100 29 100 
  

 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості когнітивного компоненту 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в кінці педагогічного експерименту (табл. 3.2.15) дозволила дійти 

висновку про відхилення гіпотези Н0 (емпіричне значення показника φ* 

кутового перетворення Фішера належить до зони значущості φ*=3,244) та 

підтвердження гіпотези Н1 – відмінності між групами істотні. 
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Дані таблиці 3.2.13 свідчать, що середні значення показників 

сформованості когнітивного компоненту змінилися істотно для 

експериментальної групи і склали 18,80±0,70 в.о. (p<0,001), на відміну від 

контрольної, де зазначені показники не мали достовірних відмінностей і 

складали 13,20±0,51 в.о. (p>0,05). 

 

Таблиця 3.2.15 

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості когнітивного 

компоненту готовності наприкінці педагогічного експерименту 

Показник 
Наявність 

ознаки 

Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження

) 

φ*КК 

ЕГ 27 2 
3,244 

H1(відмінності 

достовірні) КГ 20 13 

 

Також, визначено, що після педагогічного експерименту показники 

сформованості когнітивного компоненту в експериментальній групі 

належали до достатнього рівня (відносний приріст результату 51,6%),а у 

контрольній групі до допустимого рівня (відносний приріст результату 

18,9%). Відмінності між показниками результатів тестування студентів 

експериментальної та контрольної групі істотні (p<0,001). 

Отже, в експериментальній групі результати кращі і це свідчить про 

те, що впровадження створених нами організаційно-педагогічних умов та їх 

реалізація сприяли  підвищенню рівня сформованості когнітивного 

компоненту готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. Саме реалізовані 

організаційно-педагогічні умови сприяли активізації інтересу студентів до 

майбутньої професійної діяльності з організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 
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У результаті впровадження формувальних заходів динаміка рівнів 

сформованості діяльнісного компоненту готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації показали позитивні зміни і суттєвий зріст показників в ЕГ (рис. 

3.17). 

 

 

 

Рис. 3.17 Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості діяльнісного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

кінці педагогічного експерименту  

 

В експериментальній групі значно збільшилась кількість студентів з 

показниками високого (з 10,34% до 48,82%) та достатнього (з 37,93% до 

44,83) рівнів і в водночас зменшилась кількість студентів з допустимим (з 

31,03 до 6,90%) рівнем й недопустимим (з 20,69% до 0%) рівнем 

діяльнісного компоненту.  

В контрольній групі відбулися наступні зміни: знизилась кількість 

студентів з недопустимим рівнем (з 24,24% до 0%) та збільшилась кількість 
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студентів з допустимим (на 9,09%) та достатнім (на 9,09%) рівнями; 

кількість студентів, які мають високий рівень збільшилась лише на 6,06%. 

 

Таблиця 3.2.16 

Динаміка розподілу результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості діяльнісного компоненту готовності до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

Рівні сформованості 

діяльнісного компоненту 

Констатуючий 

етап 

Контрольний 

етап 
Приріст 

N % N % n % 

КГ 

Недопустимий 
8 24,24 0 0,00 -8 

-

24,24 

Допустимий 11 33,33 14 42,42 3 9,09 

Достатній 12 36,36 15 45,45 3 9,09 

Високий 2 6,06 4 12,12 2 6,06 

Разом 33 100 33 100 
  

ЕГ 

Недопустимий 
6 20,69 0 0,00 -6 

-

20,69 

Допустимий 
9 31,03 2 6,90 -7 

-

24,14 

Достатній 11 37,93 13 44,83 2 6,90 

Високий 3 10,34 14 48,28 11 37,93 

Разом 29 100 29 100 
  

 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості діяльнісного компоненту 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в кінці педагогічного експерименту (табл. 3.2.17) дозволила дійти 

висновку про відхилення гіпотези Н0 (емпіричне значення показника φ* 

кутового перетворення Фішера належить до зони значущості φ*=3,486) та 

підтвердження гіпотези Н1 – відмінності між групами істотні. 
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Таблиця 3.2.17 

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості діяльнісного 

компоненту готовності наприкінці педагогічного експерименту 

Показник 
Наявність 

ознаки 

Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження) 

φ*ДК 

ЕГ 27 2 3.486 
H1(відмінності  

достовірні) 

КГ 19 14 
 

 

 

Середнє значення показників сформованості діяльнісного компоненту 

готовності склали (табл. 3.18): для експериментальної групи – 8,20±0,50 

балів (p<0,001), що відповідає високому рівню, для контрольної – 5,90±0,70 

балів – допустимий рівень. В експериментальній групі відносний приріст 

результату 95,2%, а у контрольній– 34,1% Відмінності між показника ми 

студентів експериментальної та контрольної групі істотні (p<0,01). 

Такі зміни відбулись завдяки створенню й впровадженню в освітній 

процес організаційно-педагогічних умов, що сприяли формуванню 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації, а також активному формуванню 

системи умінь і навичок, необхідних для організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

Результат аналізу отриманих в ході експерименту даних щодо 

сформованості рефлексивного компоненту готовності вказав на позитивні 

зміни.  

Повторне тестування показало, що в експериментальній групі 

зменшилась кількість студентів з недопустимим (з 13,79% до 0%) та 

допустимим (на 44,83%) рівнями й збільшилась з достатнім (на 6,90%) та 

високим (на 51,72%) рівнями сформованості рефлексивного компоненту 

готовності. Перерозподіл за рівнями відзначено і у контрольній групі також, 

знизилась кількість з недопустимим (на 9,09%) і допустимим (на 9,09%) 



210 
 

рівнем та збільшилась з достатнім (на 12,12%) та високим (на 6,06%) 

рівнями сформованості рефлексивного компоненту готовності. 

 

Таблиця 3.2.18 

Динаміка розподілу результатів тестування студентів за рівнями 

сформованості рефлексивного компоненту готовності до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

Рівні сформованості 

рефлексивного 

компоненту 

Констатуючий 

етап 

Контрольний 

етап 
Приріст 

n % N % n % 

КГ Недопустимий 3 9,09 0 0,00 -3 -9,09 

 

Допустимий 20 60,61 17 51,52 -3 -9,09 

Достатній 6 18,18 10 30,30 4 12,12 

Високий 4 12,12 6 18,18 2 6,06 

Разом 33 100 33 100 
  

ЕГ 

Недопустимий 4 13,79 0 0,00 -4 -13,79 

Допустимий 18 62,07 5 17,24 -13 -44,83 

Достатній 4 13,79 6 20,69 2 6,90 

Високий 3 10,34 18 62,07 15 51,72 

Разом 29 100 29 100 
  

 

Перевірка достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості рефлексивного компоненту 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації в кінці педагогічного експерименту (табл. 3.2.19) дозволила дійти 

висновку про відхилення гіпотези Н0  (емпіричне значення показника φ* 

кутового перетворення Фішера належить до зони значущості φ*=2,926) та 

підтвердження гіпотези Н1 – відмінності між групами істотні. 
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Рис. 3.18 Розподіл отриманих результатів тестування студентів за 

рівнями сформованості рефлексивного компоненту готовності до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в 

кінці педагогічного експерименту 

 

Таблиця 3.2.19 

Визначення достовірності відмінностей розподілу результатів 

тестування студентів за рівнями сформованості рефлексивного 

компоненту готовності наприкінці педагогічного експерименту 

Показник 
Наявність 

ознаки 

Відсутність 

ознаки 
φ* 

Гіпотеза 

(підтвердження

) 

φ*РК 

ЕГ 24 5 
2,926 

H1(відмінності  

достовірні) КГ 16 17 

 

На контрольному етапі експерименту середні показники 

сформованості рефлексивного компоненту складали у студентів 

експериментальної групи 6,10±0,40 балів (високий рівень), у студентів 

контрольної групи – 4,10±0,40 балів (допустимий рівень). В 
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експериментальній групі зафіксовано відносний приріст у 84,8%, на відміну 

від контрольної групи, де відносний приріст складав 32,3%. Відмінності між 

показниками істотні (t-розр=3,54) (табл. 3.2.13). 

Таким чином, після апробації експериментальної структурної моделі 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації можемо визначити 

значущі відмінності між показниками рівнів сформованості компонентів 

означеної готовності (мотиваційний (p<0,001), когнітивний (p<0,001), 

діяльнісний (p<0,01), та рефлексивний (p<0,001) експериментальної та 

контрольної груп. 

Ці зміни відбулися завдяки впровадженню формувальних заходів, які 

забезпечили студентам успішне вирішення навчальних, наукових, творчих 

та пошукових завдань, а також сформованість компонентів готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі висвітлено організацію, методику, етапи та результати 

експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації.  

1. Педагогічний експеримент здійснювався впродовж 2016-2019 

навчальних років. Програма педагогічного експерименту поєднувала три 

етапи дослідження: констатувальний, формувальний, контрольний. 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 
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студентів до навчання (автори А. Реан, В. Якунін [152]); 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 [80]). 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 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 
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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 основі цих результатів засвідчено позитивну динаміку в усіх 
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групах. Доведено, що зміни в ЕГ є більш статистично вірогідними, ніж у 

КГ. 

Обробку результатів тестування здійснено за допомогою авторської (у 

співавторстві з групою авторів) комп’ютерної програми «Система 

визначення готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з 

туризму (Anima Test)», розробленої для оцінки рівнів сформованості 

компонентів готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. [92]. Для визначення 

істотності відмінностей між середніми показниками ми застосовували 

коефіцієнт достовірності (t) та критерій кутового перетворення Фішера φ*. 

2. Визначено, що після педагогічного експерименту середній 

показник сформованості мотиваційного компоненту в ЕГ знаходиться на 

високому рівні і становить 89,10±2,00 балів (зафіксовано приріст у 73%), а у 

контрольній відповідно 56,20±2,00 балів і належить до достатнього рівня 

(приріст становить лише 10,6%). Відмінності між показниками студентів 

експериментальної та контрольної груп істотні (P<0,001). Середній 

показник сформованості когнітивного компоненту в ЕГ знаходиться на 

достатньому рівні і становить 18,80±0,70 балів  (зафіксовано приріст у 

51,6%), а у контрольній відповідно 13,20±0,51 балів (достатній рівень, 

приріст становить 18,9%). Відмінності між показниками студентів 

експериментальної та контрольної груп істотні (P<0,001). 

Середні значення показників діяльнісного компоненту готовності 

складали: для ЕГ – 8,20±0,50 балів (високий рівень, приріст 95,2%), для КГ 

– 5,90±0,70 балів  (допустимий рівень, приріст 34,1%) Відмінності між 

показника ми студентів експериментальної та контрольної групі істотні 

(p<0,01). Середні показники рефлексивного компоненту склали у студентів 

ЕГ 6,10±0,40 балів (високий рівень), у студентів КГ – 4,10±0,40 балів 

(допустимий рівень). В ЕГ зафіксовано відносний приріст у 84,8%, на 

відміну від КГ, де відносний приріст складав 32,3%. Відмінності між 

показниками істотні (P<0,001). 
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Оцінка якісного росту рівня сформованості компонентів готовності 

здійснювалася за допомогою критерій кутового перетворення Фішера φ*. 

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

φ*К=3,244; φ*Д=3,486; φ*Р=2,926). Ці зміни відбулися завдяки 

впровадженню формувальних заходів, які забезпечили студентам успішне 

вирішення навчальних, наукових, творчих та дослідницьких завдань і 

забезпечили ефективність процесу формування готовності майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

 

 

Матеріали досліджень, що увійшли до розділу, опубліковані 

дисертанткою у наукових працях [92; 122; 128 ], а також висвітлені в 

доповідях на наукових конференціях, тези яких надруковані.   
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ЗАГАЛЬНІ 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 
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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 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 
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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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Додаток А 

 

Навчальний план бакалавра з туризму, спорту та управління 

подіями в університеті Бозен-Бальцано в Італії (University of Bozen-

Bolzano) [266] 
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Додаток Б 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 «туризм» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти[221] 
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Додаток В 

Навчальний план бакалаврів з туризму (2016 р.) 
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Додаток Д 

Робоча програма з дисципліни «Професійно-прикладна фізична 

підготовка» 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І 

НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Професійно-прикладна фізична підготовка 
(назва навчальної дисципліни) 

ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

підготовки бакалаврів 
(назва ступеня вищої освіти) 

напряму: 242 «Туризм».  

 

Кафедра фізичного виховання 
2015 рік 

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою фізичного виховання, 
факультету фізичного виховання Запорізького національного 

університету 
(повне найменування кафедри, факультету, вищого навчального закладу) 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Літвінова-Головань Ольга Павлівна, викладач. 
 

ОБГОВОРЕНО ТА РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КАФЕДРОЮ 

фізичного виховання 
(повне найменування кафедри) 

«  _______ 2015 року, протокол № А* 
В.О. Горбуля 

(ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

о-педагогічної та 

О.І. Гура 
(ініціали, прізвище) 

20 /Г р. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність, освітня програма, 

рівень вищої освіти,   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 21 

 

Вибіркова 

 

Загальна кількість  

годин – 630 годин 

 
Рік підготовки: 

1-й - 3-й  

 

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної форми 

навчання: – 4 години :  

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 
 

0 год.  

Практичні, семінарські 

128 год.  

 

  

Самостійна робота 

502 год.  

Вид контролю:  

залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Професійно-прикладна 

фізична підготовка» є формування прикладних знань, фізичних та 

спеціальних якостей, вмінь і навичок, що сприяють досягненню об'єктивної 

готовності студента до умов і впливів обраної професійної діяльності. Тому 

її завдання можна назвати специфічними, а спрямованість їх визначається 

вимогами конкретної професії. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Професійно-прикладна 

фізична підготовка» є: 

 формування необхідних прикладних знань; 

 набуття рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і ППФП; 

 виховання прикладних психічних якостей, необхідних для кожної 

професійної групи, на заняттях різними видами спорту; 

 виховання прикладних спеціальних якостей необхідних для обраної 

професійної діяльності (швидкість, сила, витривалість, гнучкість і 

спритність); 

 формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і 

підготування її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного 

ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного 
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вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях 

фізичними вправами та спортом; 

 зміцнення здоров’я, сприяння формуванню всебічного розвитку 

організму, профілактика захворювань, забезпечення оптимального рівня 

фізичної підготовленості, фізичної працездатності, функціонального 

стану протягом періоду навчання; 

 виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними 

вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної 

діяльності та фізичного самовдосконалення; 

 оволодіння методиками оцінки фізичного розвитку, функціонального 

стану та самоконтролю під час занять фізичними вправами; 

 отримання студентами необхідних знань, вмінь та навичок в 

застосуванні засобів фізичної культури для профілактики захворювань, 

відновлення та зміцнення здоров’я, продовження професійної діяльності 

працездатного населення; 

 розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній діяльності; 

 формування практичних навичок для самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку; 

 набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної 

підготовленості. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 основи професійно-прикладної фізичної підготовки; 

 основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм 

раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у 

своїй фізичній активності; 

 основи методики оздоровлення і фізичного удосконалення 

традиційними та нетрадиційними засобами й методами фізичної 

культури; 

 основні правила здорового способу життя та підтримання його засобами 

фізичної культури та спорту; 

 правила поведінки та заходи безпеки під час занять; 

 основи методики проведення самостійних занять для розвитку фізичних 

якостей (витривалості, сили, швидкості, гнучкості, координації рухів); 

 методи самоконтролю за станом свого організму у покої та під час 

фізичного навантаження; 

 оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом; 

 методику формування професійно важливих рухових якостей і навичок; 

 організаційно-методичні основи самостійних занять фізичними 

вправами з елементами ППФП при різному рівні фізичної 

підготовленості; 
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 основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами 

фізичної культури;  

 засоби і прийоми підвищення працездатності і прискорення її 

відновлення при розумовій і фізичній праці. 

вміти: 

 володіти технікою виконання основних рухових навичок та умінь; 

 застосовувати на практиці основи ППФП; 

 виконувати практичні тести та нормативи ППФП; 

 застосовувати систематичне фізичне тренування оздоровчої або 

спортивної спрямованості; 

 самостійно складати: комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, 

фізкультурної паузи; комплекс фізичних вправ, що направлений на 

зміцнення м’язового корсету; комплекси фізичних вправ, які сприяють 

розвитку гнучкості, швидкості, загальної витривалості та сили; 

комплекси фізичних вправ для відновлення працездатності після 

розумової втоми; 

 дозувати фізичне навантаження у відповідності до рівня свого фізичного 

стану, функціональних можливостей; 

 використовувати засоби фізичної культури для зняття втоми та 

підвищення працездатності. 

Міждисциплінарні зв’язки. Професійно-прикладна фізична 

підготовка має тісні міжпредметні зв’язки. Дисципліна інтегрує знання і 

досягнення з медико-біологічних, природничо-наукових, гуманітарних і 

психолого-педагогічних дисциплін. Виконання фізичних вправ неможливе 

без знання будови людського організму, його функцій, закономірностей, 

процесів, що в ньому відбуваються (анатомія, шкільний курс). 

Заняття з фізичного виховання істотно впливають на організм і його 

функції, формують у студентів професійно необхідні фізичні якості, 

навички, знання, зберігають та зміцнюють здоров'я, а також підвищують 

стійкість організму до впливу зовнішнього середовища (валеологія, гігієна 

та ін.).  

Ефективна організація навчально-тренувального і виховного процесу 

ґрунтується на принципах педагогіки. Зрозуміти і скоригувати поведінку і 

психоемоційний стан під час занять надає можливість психологія. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Розвиток фізичних якостей професійно-прикладної фізичної 

підготовки. 

 
Змістовий модуль 1. Оволодіння основними засобами розвитку 

фізичних якостей. 

Загальнорозвивальні вправи. Розвиток витривалості, швидкості, спритності, 

силових якостей, стрибучості різними засобами фізичного виховання (легкої 
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атлетики, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, бадмінтону аеробіки, 

атлетичної гімнастики та ін.). Методика вимірювання пульсу. Контроль та 

самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. 

Змістовий модуль 2. Засоби розвитку м’язів тулуба, верхніх та нижніх 

кінцівок.  

Комплекси вправ з використанням різноманітного спортивного обладнання 

для розвинення фізичних якостей з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності. Вправи професійно-відновлювальної спрямованості. 

Комплекси вправ вранішньої гімнастики. Гігієнічні засоби оздоровлення та 

управління працездатністю: загартування, особиста гігієна, масаж, 

гідропроцедури. Основи раціонального харчування при різноманітних видах 

і умовах праці та особливостях життєдіяльності. 

 

Розділ 2. Вивчення та застосування в оздоровчих цілях рухових дій згідно 

майбутньої професійної діяльності. 

 
Змістовий модуль 3. Навчання та складання індивідуальних програм 

розвитку прикладних фізичних якостей. 

Проведення самостійно складених індивідуальних програм (комплексів 

фізичних вправ) з урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності. Комплекси вправ для розвитку головних рухових якостей 

(гнучкості, спритності, швидкості, сили, витривалості). Виконання 

практичних тестів та нормативів професійно-прикладної фізичної 

підготовленості. 

Змістовий модуль 4. Методика складання  спеціальних комплексів 

вправ з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності 

(фізкультурно-оздоровча анімація).  

Методика складання танцювальних зв’язок з ритмічної гімнастики, базової 

аеробіки, степ-аеробіки, пілатесу. Комплекси вправ зі стречінгу. Комплекси 

вправ аква-аеробіки. Вправи на відновлення. Самоконтроль у процесі занять 

фізичними вправами. Використання засобів фізичної культури для зняття 

втоми та підвищення працездатності. Основи методики організації занять 

фізичними вправами для запобігання стомленню, підвищення 

працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах і 

умовах праці. 

 

Змістовий модуль 5. Методика організації та проведення спортивно-

розважальних змагань. 

Організація та проведення естафет для різних вікових груп. 

Організація та проведення змагань з волейболу, футболу, стріт-болу 

(баскетбол 3х3) у зонах відпочинку та дозвілля туристів. Правила 

спортивних ігор та методика їх адаптації в бік розважального заходу. 
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4. Структура навчальної дисципліни  

 

Назви тематичних розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с/п лаб. сам.роб. 

1 2 3 4 5 6 

 

Розділ 1. Навчання та застосування в оздоровчих цілях рухових дій згідно майбутньої 

професійної діяльності. 

Змістовий модуль 1. Оволодіння основними 

засобами розвитку фізичних якостей. 
157  32  125 

Змістовий модуль 2. Засоби розвитку м’язів 

тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. 

 

157  32  125 

Разом за розділом 1 314  64  250 

Розділ 2. Розвиток фізичних якостей професійно-прикладної фізичної підготовки. 

Змістовий модуль 3. Навчання та складання 

індивідуальних програм розвитку прикладних 

фізичних якостей. 

157  32  125 

Змістовий модуль 4. Методика складання  

спеціальних комплексів вправ з урахуванням 

особливостей їх майбутньої професійної 

діяльності (фізкультурно-оздоровча анімація). 

76  16  62 

Змістовий модуль 5. Методика організації та 

проведення спортивно-розважальних змагань. 
81  16  65 

Разом за розділом 2 316  64  252 

Усього годин 630  128  502 

 

5. Теми практичних занять  

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Інструктаж з техніки безпеки на спортивних майданчиках та залах 

ЗНУ. Самоконтроль. Загальна фізична підготовка.  

2 

2 Розвиток фізичних якостей засобами легкої атлетики, баскетболу, 

волейболу, настільного тенісу та бадмінтону. 

6 

3 Розвиток фізичних якостей засобами аеробіки та атлетичної 

гімнастики. 

6 

4 Оволодіння основними засобами розвитку сили. Комплекси вправ на 

відновлення. 

6 

5 Оволодіння основними засобами розвитку гнучкості. Комплекси 

вправ на відновлення. 

6 

6 Оволодіння основними засобами розвитку витривалості. Комплекси 

вправ на відновлення. 

6 

7 Характеристика фізичних вправ, які застосовуються для розвитку 

спритності та швидкості. Комплекси вправ на відновлення. 

Модульний контроль. 

8 

8 Комплекси вправ на розвиток м’язів верхніх кінцівок та тулуба з 8 
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використанням гантелей та гімнастичної палки. 

9 Комплекси вправ на розвиток м’язів тулуба та нижніх кінцівок з 

використанням степ-платформи, еспандерів, фітболів. 

8 

10 Комплекси вправ професійно-відновлювальної спрямованості. 8 

11 Методика складання індивідуальної програми з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності. 

8 

12 Комплекси вправ вранішньої гімнастики 8 

13 Проведення самостійно складених індивідуальних програм 

(комплексів фізичних вправ) з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності. 

8 

14 Проведення самостійно складених індивідуальних програм 

(комплексів фізичних вправ) з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності. Виконання практичних тестів та 

нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості. 

8 

15 Проведення самостійно складених танцювальних зв'язок ритмічної 

гімнастики, базової аеробіки, степ-аеробіки. 

10 

16 Комплекси вправ стречінгу. 2 

17 Комплекси вправ з пілатесу. 4 

18 Спортивні ігри (волейбол, футбол, стріт-бол. 8 

19 Естафети 8 

Разом 128 

 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи, завдання та засобі професійно-прикладної фізичної 

підготовки. 

10 

2 Методики оцінки фізичного розвитку, функціонального стану та 

самоконтролю під час занять фізичними вправами. 

10 

3 Скласти професіограму та психограму обраної професійної 

діяльності. 

8 

4 Засоби фізичної культури для зняття втоми та підвищення 

працездатності. 

10 

5 Засоби фізкультурно-оздоровчої анімації 14 

6 Методики організації занять фізичними вправами для запобігання 

стомленню, підвищення працездатності і прискорення її відновлення 

при різноманітних видах і умовах праці. 

14 

7 Гігієнічні засоби оздоровлення та управління працездатністю: 

загартування, особиста гігієна, масаж, гідропроцедури. 

14 

8 Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах 

праці та особливостях життєдіяльності 

28 

9 Макронутрієнти (білки, жири, вуглеводи), їх функції, правила 

розрахунку, джерела. 

18 

10 ИМТ, калорії, розрахунок. 18 

11 Систематичні самостійні заняття фізичними вправами для розвитку 

фізичних якостей (витривалості, сили, швидкості, гнучкості, 
координації рухів) з елементами ППФП. 

240 

12 Підготовка планів-конспектів комплексів вправ на розвиток м’язів 

тулуба та кінцівок, індивідуальних програм з урахуванням 

20 
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особливостей майбутньої професійної діяльності. 

13 Підготовка планів-конспектів занять з ритмічної гімнастики, аеробіки, 

степ-аеробіки. 

18 

14 Підготовка планів-конспектів занять зі стречінгу та пілатесу. 14 

15 Підготовка планів-конспектів спортивно-розважальних естафет 14 

16 Спортивні ігри : правила, організація та проведення змагань 

спортивно-розважального типу. 

18 

17 Підготовка планів-конспектів занять з аква-аеробіки 16 

18 Підбір засобів спортивно-оздоровчої анімації для проведення 

спортивно-оздоровчого свята  (для різних вікових груп) 

18 

Разом  502 
 

 

7. Види контролю і система накопичення балів 

 

За умови заліку контроль успішності студента з предмету 

«Професійно-прикладна фізична підготовка» ведеться за наступною 

шкалою 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 84 

(добре) 

D 
70 – 74 

(задовільно) 
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за семестр 

 
Поточний контроль  Підсумковий контроль 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 ІНДЗ Залік 

30 30 20 20 100 

 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він 

отримує за такі контрольні заходи: 
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Загальний розподіл балів за основними критеріями оцінки з навчальної 

дисципліни «Професійно-прикладна фізична підготовка» 
 

Етапи 

конт- 

ролю 
Критерії оцінки 

Заняття 
Сума 

балів 
1 2 3 4 5 6 7  

бали 

РОЗДІЛ 1 

П
от

оч
н
и
й
 к

он
тр

ол
ь 

Активна участь на практичних заняттях 2 2 2 2 2 2 3  15 

Фізична підготовленість: 

Піднімання тулуба в сід із положення 

лежачи на спині руки за головою (кількість 

разів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 15 

 

Піднімання тулуба з положення лежачи на 

животі з гімнастичною палкою (кількість 

разів) 

     5   

 

Стрибки зі скакалкою за 30 с (кількість 

разів) 

      5  
 

Всього за розділ 1 30 

РОЗДІЛ 2 

П
от

оч
н
и
й
 к

он
тр

ол
ь 

 8 9 10 11 12 13 14 15  

Активна участь на практичних заняттях 1 2 2 2 2 2 2 2 15 

Фізична підготовленість: 

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи 

(кількість) 

      

5 

  

15 

Нахил уперед в положенні сидячи (см)       5   

Підтягування на перекладині (кількість) 

або присідання на швидкість (кількість за 

50 сек) 

       5 

 

П
ід

су
м

ко
ви

й
 к

он
тр

ол
ь 

– 
за

лі
к 

 

Відвідування фізкультурно-оздоровчих 

груп СОК ЗНУ 

       10 
10 

Підготовка та виступ перед групою з 

доповіддю (презентацією) на одне з питань 

теоретичного розділу програми або участь 

в студентській науковій роботі 

       5 

5 

Скласти професіограму й психограму 

обраної професійної діяльності та 

розробити комплекс фізичних вправ для 

запобігання стомлення, підвищення 

працездатності та прискорення її 

відновлення при різноманітних видах і 

умовах праці 

       5 

 

5 

10 

Участь у Спартакіаді ЗНУ з окремих видів 

спорту або участь в організації та 

проведенні змагань 

       10 

10 

Тестування теоретичної підготовленості        5 5 

Всього за розділ 2 70 

РАЗОМ 100 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
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1. Практичні заняття: 

 обов’язковою умовою відвідування практичних занять з ППФП є 

проходження етапного медичного обстеження! 

 про поточну успішність студенту повідомляють впродовж навчання на 

практичних заняттях та обов’язково на останньому занятті перед 

заліком, або модульної атестації; 

 до заліку допускаються студенти, що відвідали не менше 60% 

практичних занять та накопичили 35 балів і більше. 

2. Фізична підготовленість: 

 до виконання вимог державного тестування фізичної підготовленості 

допускаються студенти, що відвідали не менше 60% практичних занять, 

які не мають на час тестування гострих захворювань та добре себе 

почувають! 

 

Контрольні нормативи Стать 
БАЛИ 

5 4 3 2 1 

Згинання-розгинання рук в упорі 

лежачи (кількість) 
Ч 44 38 32 26 20 

Ж 24 19 16 11 7 

Підтягування на перекладині 

(кількість)  
Ч 16 14 12 10 8 

Присідання на швидкість (кількість за 

50 сек) 
Ж 48 46 44 42 40 

Стрибки зі скакалкою за 30 с (кількість 

разів) 
Ч 75 70 65 60 55 

Ж 80 75 70 65 60 

Піднімання тулуба в сід із положення 

лежачи на спині руки за головою 

(кількість разів) 

Ч 70 60 50 40 30 

Ж 60 50 40 30 25 

Піднімання тулуба з положення 

лежачи на животі з гімнастичною 

палкою (кількість разів) 

Ч 45 40 35 30 25 

Ж 40 35 30 25 20 

Нахил уперед в положенні сидячи (см) Ч 18 15 12 9 6 

Ж 20 17 14 11 7 

 

3. Індивідуальне завдання: 

 додаткова діяльність, що може сприяти підвищенню рейтингу (за 

вибором). 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна: 
1. Бабушкин В.В. Баскетбол у Вузі / В.В. Бабушкин. – Харків, 1992. – 168 с. 

2. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье 

человека / Е.А. Пирогова, Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – К., 1986. – 

152 с. 

3. Горбуля В.О. Фізичне виховання: Баскетбол: практикум для студентів 1-
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2 курсів усіх спеціальностей / В.О. Горбуля, В.Б. Горбуля, О.І. Рибалка, 

Г.О. Єсіонова. – Запоріжжя, 2010. –75 с. 

4. Гришко Ю.А. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей студентів на 

практичних заняттях з фізичного виховання: навчальний посібник. – 

Запоріжжя, 2012. – 88 с. 

5. Иващенко Л.Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / 

Л.Я. Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А. Усачев. – К., 2008. – 198 с. 

6. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і 

молоді: навч. посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. – 

Київ, 2011. – 224 с. 

7. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания: учебник для 

высших учебных заведений физического воспитания и спорта (в 2-х 

томах) / Под ред. Т.Ю. Круцевич. Т. 2.: Методика физического 

воспитания различных групп населения. – К., 2003. − 391 с. 

8. Легкая атлетика / А.И. Макаров. – М.,1997. – 148с. 

9. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для 

институтов физической культуры. – М., 1991. – 543 с.  

10. Подготовка волейболистов / А.Г. Фурманов. – Минск, 2007 – 329с. 

11. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у 

вищих навчальних закладах (Затверджено Міністерством освіти і науки 

України 11.01.2006 р., №4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

www.mon.gov.ua 

12. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов технических вузов / Р.Т. Раевский. – М.: Высшая школа, 1985. 

– 136 с. 

13. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей: учебное 

пособие / В.А. Романенко. – Донецк, 2005. – 290 с. 

14. Фізичне виховання: атлетична гімнастика: навчально-методичний 

посібник для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» / А.М. Гурєєва, Г.О. Єсіонова, 

Г.І. Кушнір, О.І. Рибалка. – Запоріжжя, 2013. – 73 с. 

 

Додаткова: 

1. Гурєєва А.М. Фізичне виховання: теоретичний розділ: навчальний 

посібник для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» / А.М. Гурєєва. – Запоріжжя, 2012. – 

70 с. 

2.  Іваненко Т.В. Система підготовки волейболістів: навчально-методичні 

рекомендації для студентів і викладачів з фізичного виховання. / 

Т.В. Іваненко, В.М. Баранов, Д.В. Хассай. – Мелітополь, 2011. – 60 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: 

навч. посібник / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня. – К., 2010. – 248 с. 

4. Рибалка О.І. Фізичне виховання: рухливі ігри: методичні рекомендації 

для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

http://www.mon.gov.ua/
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«бакалавр» / О.І. Рибалка, А.М. Гурєєва, В.О. Горбуля, Т.В. Іваненко. – 

Запоріжжя, 2013. – 49 с. 

5. Спортивные игры. Учебник для вузов. Том 2 /Под ред. Ю.Д. Железняка, 

Ю.М. Портнова. – М., 2004. – 288 с. 

6. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование / 

Г.С. Туманян. – М., 2009. – 336 с. 

7. Физическая культура студента: учебник / В.И. Ильинича. – М., 2003. – 

448 с. 

8. Фізичне виховання: баскетбол: методичні вказівки для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх напрямів підготовки / 

С.Г. Жестков, К.В. Лукоянова, В.І. Харченко, С.Ф. Гочаренко, 

О.К. Панчишна. – Запоріжжя, 2014. – 50 с. 

9. Фізичне виховання: використання фізичної культури під час праці та 

відпочинку з елементами нетрадиційних систем оздоровлення: метод. 

вказівки до самостійної роботи для студентів усіх напрямів підготовки: / 

Т.В. Іваненко, Г.М. Петрова, О.С. Нестеров, В.М. Баранов. – Мелітополь, 

2012 – 60 с. 

10. Фізичне виховання: гнучкість та методика її розвитку: навчально-

методичний посібник для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Г.О. Єсіонова, Є.В. Нерушенко, 

Г.І. Кушнір. – Запоріжжя, 2012. – 70 с. 

11. Фізичне виховання: загальнорозвивальні та оздоровчі вправи: методичні 

рекомендації для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Т.В. Іваненко, А.М. Гурєєва, 

О.І. Рибалка, Г.М. Петрова, М.В. Ткаченко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 

49 с. 

12. Фізичне виховання: організація і методика проведення оздоровчих вправ 

/ Т.В. Іваненко, Г.М. Петрова, М.В. Голованов. – Мелітополь, 2012 – 92 с. 

13. Фізичне виховання: ритмічна гімнастика: методичні вказівки для 

студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» / С.Г. Жестков, К.В. Лукоянова, В.І. Харченко, І.В. Ткачов. – 

Запоріжжя, 2012. – 44 с. 

14. Фізичне виховання: розвиток фізичних якостей: методичні рекомендації 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх напрямів 

підготовки / Ю.А. Гришко, Є.В. Шептій, В.О. Пономарев. – Запоріжжя, 

2014. – 40 с. 

15. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура: учеб. для 

студентов вузов / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа. – Мн., 2003. – 528 с. 

 

Інформаційні ресурси 

 
1. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького 

[Електронний ресурс] – Режим доступу http://zounb.zp.ua/ 

http://zounb.zp.ua/
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2. Наукова бібліотека Запорізького національного університету 

[Електронний ресурс] – Режим доступу http://library.znu.edu.ua 

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний 

ресурс] www.nbuv.gov.ua 

4. Теорія та методика фізичного виховання / науково-методичній журнал 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до журн. http://www.tmfv.com.ua/ 

5. Физическое воспитание студентов / научный журнал [Электронный 

ресурс] – Режим доступа к журн. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/phvsts/index.html 

 

 

  

http://library.znu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.tmfv.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/phvsts/index.html
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Додаток Ж 

Спецкурс «Спортивно-розважальна анімація в туризмі» 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань,  

спеціальність, освітня програма, 

рівень вищої освіти,   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 

 
242 Туризм 

Фахової підготовки 

 

Загальна кількість  

годин – 90 годин 

Рік підготовки: 

4-й  

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної форми 

навчання: – 2 години :  

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

 

0 год.  

Практичні, семінарські 

20 год.  

Лекції 

20  

Самостійна робота 

50 год.  

Вид контролю:  

залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивно-розважальна 

анімація в туризмі» є формування у майбутніх фахівців з туризму 

компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності в галузі 

організації та проведення спортивно-розважальних заходів в туризмі. 

Завданнями вивчення дисципліни «Спортивно-розважальна анімація 

в туризмі» є: ознайомити студентів – майбутніх фахівців з туризму зі 

змістом професійної діяльності в галузі спортивно-розважальної анімації в 

туризмі; основними завданнями та функціями спортивно-розважальної 

анімації в туризмі; з історією виникнення, становлення та сучасним станом 

спортивно-розважальної анімації в туризмі; розкрити соціальну та 

рекреаційну значущість цього напряму анімації в туризмі; ознайомити 

студентів з основними засобами та формами роботи з організації та 

проведення спортивно-розважальної анімації; сформувати практичні уміння 
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та навички з організації та проведення спортивно-розважальної анімації в 

туризмі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають 

знати: 

- визначення основних понять щодо спортивно-розважальної 

анімації ; 

- засоби спортивно-розважальної анімації в туризмі; 

- форми спортивно-розважальної анімації в туризмі; 

- типи спортивно-розважальних анімаційних програм; 

- функції та завдання спортивно-розважальної анімації в туризмі; 

- класифікацію туристів та відпочиваючих; 

- основні засади спортивно-розважальної роботи з різними віковими 

групами туристів та відпочиваючих; 

- професійні обов’язки фахівця зі спортивно-розважальної анімації в 

туризмі. 

вміти:  

- користуватись спеціальною літературою та іншими 

інформаційними джерелами; 

- використовувати основні поняття щодо спортивно-розважальної 

анімації в професійній діяльності; 

- використовувати набуті знання щодо розробки спортивно-

розважальних програм в туризмі; 

- використовувати засоби спортивно-розважальної анімації в 

майбутній професійній діяльності; 

- самостійно розробляти та реалізовувати програми спортивно-

розважальної анімації в майбутній професійній діяльності; 

- проводити спортивно-розважальні заходи для різних груп туристів 

та відпочиваючих (у тому числі й вікових); 

- якісно виконувати професійні обов’язки фахівці зі спортивно-

розважальної анімації в майбутній професійній діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити 

ЄКТС. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи професійної діяльності фахівця зі 

спортивно-розважальної анімації в туризмі. 

Тема 1. Спортивно-масові заходи, як різновид анімації в туризмі. 
Історичний аналіз виникнення та становлення спортивно-

розважального напряму анімаційної діяльності загалом та застосування 

цього виду анімації в туризмі. Види спортивно-розважальних заходів.  

Професійні функції та обов’язки майбутнього фахівця зі спортивно-

розважальної анімації в туризмі. 

Тема 2. Функції та завдання спортивно-розважальної анімації в 

туризмі. 
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Основні функції спортивно-розважальної анімації в туризмі, її 

завдання. основні поняття.  

Нормативно-правові аспекти спортивно-розважальної діяльності в 

туризмі. 

Тема 3. Організація спортивно-розважальної анімації в туризмі. 

Форми та засоби спортивно-розважальної анімації в туризмі. Типи 

спортивно-розважальних програм. Спортивно-розважальні заходи, як 

різновид подієвого туризму. 

Тема 4. Основні аспекти спортивно-розважальної роботи з 

туристами. 
Класифікація туристів. Вікові особливості туристів. Спортивно-

розважальна робота з дітьми різного віку. Спортивно-розважальна анімація 

за типами туристичних послуг. Основи конфліктології в туризмі. 

 

Модуль 2. Основи практичної реалізації спортивно-розважальної 

анімації. 

Тема 5. Засоби спортивно-розважальної анімації. 

Аеробіка, як засіб спортивно-розважальної анімації, її види, засоби, 

форми. Різновиди фітнесу: пілатес, стречінг, атлетична гімнастика, 

комплекси вправ, робота з вагою свого тіла та з додатковою вагою 

(тренажери, гантелі, грифи, тощо)). 

Вранішня гімнастика: комплекси вправ. 

Спортивні ігри з туристами. Перелік спортивних ігор, які можуть бути 

застосовані як спортивно-розважальна анімація, їх правила, можливі 

інтерпретації, місця проведення, необхідне обладнання та інвентар. 

Спортивні ігри у воді. Види, вікові обмеження, техніка безпеки. 

Рухливі ігри та естафети. Вікові особливості, техніка безпеки. 

Ознайомлення з популярними рухливими іграми. 

Організація спортивно-розважальних змагань.  

Тема 6. Технологія створення спортивно-розважальної 

анімаційної програми. 

Етапи створення анімаційної програми (підготовчий, основний, 

завершальний), розробка сценаріїв спортивно-розважальних свят, складання 

кошторису анімаційної програми, розподіл ролей та обов’язків аніматорів та 

спортивних інструкторів, підготовка технічних засобів, розрахунок часу на 

підготовку та проведення спортивно-розважального заходу (свята), 

реалізація заходів. Фактори, які впливають на створення та реалізацію 

спортивно-розважальних заходів: вік, стать, професійні інтереси, релігійні 

та етнічні приналежності.  

Тема 7. Дитяча спортивно-розважальна анімація. 
Дитина, як один з найбільш вимогливих видів туристів та 

відпочиваючих. Вікові групи дітей: діти від 3 до 5 років, молодший 

шкільний вік (6-9 років), середній шкільний вік (10-13 років), старший 

шкільний вік, підлітки (14-17 років). Особливості підбору засобів 
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спортивно-розважальної анімації з урахуванням фізичного та психічного 

розвитку. Техніка безпеки дітей, батьків та персоналу під час спортивно-

розважальних заходів. 

Рухливі ігри для дітей: рухливі, середньої рухової активності, мало 

рухливі. Спортивно-розважальні свята та спортивно-розважальні заходи під 

час свята. 

Мотивація дітей до участі у святі: призи, смаколики, грамоти, тощо. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тематичних модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 

л с/п 
залі

к 
сам.роб. 

1 2 3 4 5 6 

 

Модуль 1. Теоретичні основи професійної діяльності з організації і проведення  

спортивно-розважальної анімації в туризмі. 

Тема 1. Спортивно-масові заходи, як різновид 

анімації в туризмі. 
10 2 2  6 

Тема 2. Функції та завдання спортивно-

розважальної анімації в туризмі. 
10 2 2  5 

Тема 3. Організація спортивно-розважальної 
анімації в туризмі. 

14 4 4  8 

Тема 4. Основні аспекти спортивно-розважальної 

роботи з туристами. 
10 2 2  6 

Разом за модулем 1 44 10 10  25 

Модуль 2. Основи практичної реалізації спортивно-розважальної анімації. 

Тема 5. Засоби спортивно-розважальної анімації 16 2 4  10 

Тема 6. Технологія створення спортивно-

розважальної анімаційної програми 
11 4 2  5 

Тема 7. Дитяча спортивно-розважальна анімація 18 4 4  10 

Разом за модулем 2 46 10 10 2 25 

Усього годин 90  40  50 

 

5. Рекомендована література 

 

Законодавчі та нормативні акти: 
1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” 

від 18 листопада 2003 р. № 1282 – ІV. 

2. ДСТУ 4268:2003. Національний стандарт України „Послуги 

туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”. 

3. ДСТУ 4269:2004. Національний стандарт України „Послуги 

туристичні. Класифікація готелів”. 
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4. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення 

та надання готельних послуг, затверджені Наказом Державної 

туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 року N 19. 

 

Основна: 
1. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: Учебн. 

пособие. – Харьков: Прапор, 2006. – 160 с. 

2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. 

Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне 

забезпечення турпродукту: Навч. посібник. – К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2004. 

– 288 с. 

3. Гаранин Н.И., Булыгина И.Н. Менеджмент туристской и гостиничной 

анимации: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с. 

4. Квартальнов В.А. Туризм. – Учебник. – М.: Советский спорт, 2003. – 

254с. 

5. Літвінова-Головань О.П., Безкоровайна Л.В. Організація анімаційної 

діяльності: науково-практичний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів напрямів підготовки «Туризм», 

«Туризмознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 72с. 

6. Літвінова-Головань О.П. Щоденник аніматора: науково-практичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів, напрям 

підготовки  «Туризм», «Туризмознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 

60с. 

Додаткова: 

1. Гальперина Т.И. Актерское мастерство в деятельности менеджера 

туристской анимации: Учебно-методическое пособие. – М.: РИБ 

«Турист», 2004. – 86 с. 

2. Приезжева Е.М. Социально-культурная анимация в туризме: Учебно-

методическое пособие. - М.: РИБ «Турист», 2003. – 200 с. 

3. Жолдак В.И. Основы менеджмента в спорте и туризме. Т.2 

:Социально-педагогические основы: Учебник. – М.: Советский спорт,  

2002. – 184 с. 

4. Котлер Ф, Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. 

Туризм: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. – 1063 с. 

5. Организация туризма: Учеб. Пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, 

Т.М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. - Мн.: Новое 

знание, 2003. – 632 с. 

6. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Под ред. 

Воронковой Л. - М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с. 

7. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. 

– 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с. 

8. Уокер Дж. Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 
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«Гостиничный менеджмент» и специальностям сервиса 230000 /  

Джон Р. Уокер; Пер. с англ. В.Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2006. – 880 с. – (Серия «Зарубежный учебник»). 

 

Інформаційні ресурси: 
1. 3акон України про туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

2. Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.world-tourism.org 

3. Декларація щодо регіоналізму в Європі Асамблеї Європейських 

регіонів від 4.12.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.aer.org/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/Declar

ationRegionalism/DRUKRAINE.pdf 

4. Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” вiд 08.09.2005 

№ 2850-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради 

України. – 2005. – № 51. – С. 548. – Режим доступу до вид.: 

http://zakon.rada.gov.ua 

5. http://abetka.ukrlife.org/ - сайт, присвячений організації дитячого 

дозвілля. 

6. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу. 

7. http://www.world-v-tourism.com – віртуальний турист – довідки про 

країни світу (карти, історія, культура, природні умови). 

 

  

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://www.world-tourism.org/
http://www.aer.org/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/DRUKRAINE.pdf
http://www.aer.org/fileadmin/user_upload/PressComm/Publications/DeclarationRegionalism/DRUKRAINE.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/
http://abetka.ukrlife.org/
http://www.top-hotels.ru/
http://www.world-v-tourism.com/
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Додаток З 

Фотоматеріали щодо формувальних заходів дослідження 

 

  

 

Рис. З.1. Студенти на стажуванні в Туреччині демонструють «Щоденник 

аніматора». 
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Рис. З.2. Майстер-клас проведення Фітнес-марафону. 

 

  

 

Рис. З.3. Нагородження студентів за результатами змагань спартакіади 

ЗНУ  
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Рис. З.4. Музикально-спортивна перерва до Дня фізичної культури і 

спорту в ЗНУ (2017р.) 

 

 
 

 

Рис. В.5. Скріншоти сторінки офіційної групи кафедри туризму 

«STUDTOURZNU» в соціальній мережі Faсebook  
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Додаток К 

Тестові завдання та картки оцінки рівнів сформованості компонентів 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації 

Методика вивчення мотивів до навчальної діяльності студентів 

А. Реана, В.  Якуніна. (адаптована на визначення мотиваційного 

компоненту готовності до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації на основі опитувальника).  

 

Інструкція. Оцініть приведені у списку мотиви навчальної діяльності за 

більшою значущістю для Вас за 7-бальною шкалою. При цьому вважається, що 1 

бал це мінімальна значущість мотиву, а 7 балів – максимальна. 

Обробка результатів. Підраховується середнє арифметичне значення 

мотиву по всій вибірці дослідження та визначається середнє квадратичне 

(стандартне відхилення). 

Результати заносяться у форму 1. Додатковою перевагою цієї методики є те, 

що вона дає змогу використовувати отримані результати при різних кількісних 

процедурах аналізу даних. 

Форма 1. 

Назва досліджуваної вибірки  

Об’єм вибірної сукупності  
Номер мотиву за 

списком 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Середнє значення 

мотиву 
             

Стандартне 

відхилення 
             

 

Спираючись на отримані результати визначається рангове місце мотиву в 

даній вибірній сукупності (школа, клас, група тощо.). 

Кількість балів за всі мотиви складається та за їх кількістю визначається 

рівень сформованості мотиваційного компоненту.  

84 – 112 – – високий рівень. Це рівень повної готовності до анімаційної 

діяльності, який дозволяє конкурувати на ринку праці. 

55 – 83 – достатній рівень. Це рівень середньої готовності, але він вже 

дозволяє фахівці з анімаційної діяльності конкурувати на ринку праці. 

25 – 54 - допустимий рівень. На цьому рівні сформована мінімальна 

готовність, яка є недостатньою для конкурування на ринку праці. 

7 – 24 -недопустимий рівень. Цей рівень кваліфікується як недопустимий 

для випускника вищого навчального закладу. 
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Шановні студенти! 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного 

університету досліджує стан професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в закладах вищої 

освіти України. 

 

КАРТКА ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ 

СФОРМОВАННОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА 

 

ПІБ______________________________________________________________ 

Уважно прочитайте наведені в списку мотиви навчальної діяльності. 

Оцініть мотиви за значущістю для Вас за 7-бальною шкалою. При цьому 

− 1бал – мінімальна значущість мотиву, 7 балів – максимальна. Оцініть 

усі наведені в списку мотиви, не пропустивши жодного! 

 

№ Мотиви Бали 

від 1 до 7 

1 Стати висококваліфікованим фахівцем зі спортивно-розважальної 

анімації.. 

 

2 Отримати диплом про вищу освіту.  

3 Отримати систему знань з організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

 

4 Оволодіти вміннями та навичками з проведення спортивно-

розважальних заходів 

 

5 Постійно вдосконалювати професійні уміння та навички.  

6 Оволодіти знаннями і вміннями з технології створення анімаційних 

програм. 

 

7 Бути готовим до майбутньої професійної діяльності з організації та 

проведення спортивно-розважальних заходів. 

 

8 Отримати практичний досвід з організації та проведення спортивно-

розважальних заходів. 

 

9 Не відставати від сокурсників.  

10 Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності.  

11 Мати можливість прояву творчості в майбутній професійній діяльності.  

12 Отримати професійні знання, вміння і навички, що дозволяють 

працювати закордоном. 

 

13 Бути затребуваним фахівцем.  
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Додаток К 1  
 

Шановні студенти! 
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького 

національного університету досліджує стан професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації в закладах вищої освіти України. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ СФОРМОВАННОСТІ 

КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

 

ПІБ 

________________________________________________________________ 

 

Уважно прочитайте й оберіть із запропонованих варіантів 

відповідей ті, що вважаєте вірними. 

 

1. Яке з наведених визначень загального поняття “анімація” є 

правильним? 

а) різновид туристичної діяльності, здійснюваної на туристичному 

підприємстві , що залучає туристів до різноманітних заходів через участь у 

спеціально розроблених програмах дозвілля. 

б) комплекс послуг по розміщенню, перевезенню, харчуванню туристів; 

екскурсійні послуги, а також послуги гідів-перекладачів; 

в) пасивний відпочинок, вид туризму, орієнтований на спокійну, не 

напружену за фізичним навантаженням програму туру або туристичної 

мандрівки.  

2. Яке з наведених нижче визначень щодо поняття “аніматор” є 

правильним: 
а) особа, яка повинна бути освіченою з багатьох сфер та галузей знань, а 

також володіти навичками щодо організації та проведення більшості видів 

анімаційних програм. 

б) особа, яка здійснює діяльність з надання різноманітних туристичних 

послуг відповідно до вимог законів України; 

в) особа, яка здійснює послуги з організації та проведення різноманітних 

заходів дозвілля. 

3. Яке з наведених нижче визначень щодо поняття “туристична 

анімація” є правильним? 

а) комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб 

туриста під час його подорожі; 

б)послуга, завдяки якій турист залучається до активних дій, заснована на 

особистих контактах аніматора з туристом, спільній участі аніматора й 

туриста у розвагах, пропонованих анімаційною програмою туристичного 

комплексу. 
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в) діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до 

вимог законів України. 

4.Яке з наведених визначень щодо поняття “анімаційна програма” є 

правильним? 
а) навчальні програми, які допомагають туристам отримати різні уміння та 

навички; 

б)план-сценарій проведення фізкультурно-оздоровчого заходу; 

в) об’єднаний загальною метою або ідеєю план проведення туристичних, 

спортивно-оздоровчих, культурно-масових, пізнавальних та аматорських 

занять під час дозвілля. 

5. Яке з наведених визначень щодо поняття “дозвілля” є правильним? 

а) позаробочий час, що залишається людині з вираховуванням часу на 

побутові справи; 

б) вечірня пора доби; 

в)відпустка. 

6 .Яке з наведених визначень щодо поняття “масові фізкультурно-

спортивні заходи” є правильним? 

а) специфічна форма суперництва, кожний учасник якого за допомогою 

певних прийомів в рівних для всіх умовах прагне досягти найкращого 

результату, переграти і перемогти решту учасників; 

б) діяльність, спрямована на отримання спортивних розрядів; 

в) ігрова діяльність, учасники якої з урахуванням віку, статі, рівня фізичної 

підготовленості, мають однакові можливості в досягненні перемоги у 

вправах. 

7. Яке визначення має вид дозвіллєвої діяльності, спрямований на 

відновлення духовних та фізичних сил людини? 
а) туристична анімація;  б) рекреаційна анімація;  в) готельна анімація. 

8. Які ігри побудовані на динаміці? 
а) рухливі, інтелектуальні;  б) рухливі, спортивні;  в) ділові, інтелектуальні. 

9. Який метод здійснення анімаційної програми реалізується через 

костюми, особливу мову спілкування, традиції, обряди, різноманітні 

життєві сюжети? 
а) метод змагання;  б) метод рівноправного духовного контакту;  в) метод 

театралізації. 

10.Яке з наведених визначень щодо поняття “подієвий туризм” є 

правильним? 
а) вид туризму, орієнтований на відвідування місцевості в певний час, 

пов'язаний з якоюсь особливою подією; 

б) діяльність з формування, просування та реалізації анімаційних програм 

різного напряму, що забезпечують цікаві, розвивальні та духовно 

збагачувальні дозвільні програми туристичного відпочинку; 

в) складна структура та різноманітні форми прояву туристичної діяльності. 

11. Яке з наведених визначень щодо поняття “додаткові анімаційні 

послуги” є правильним? 
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а) програми, призначені для “підтримки” основних туристичних послуг, 

обумовлені переїздами, затримками в дорозі, несприятливими погодними 

умовами; 

б) цільові туристичні поїздки заради анімаційної програми або 

безперервного анімаційного процесу; 

в) сукупність соціальних закладів, об’єктів та споруд для забезпечення 

ефективної анімаційної діяльності. 

12. Оздоровча функція рекреаційної туристичної анімації спрямована на: 
а) можливість переходу від повсякденного стану до вільного, дозвільного; 

б) створення позитивних емоцій та стимулювання психічної стабільності; 

в) відновлення та розвиток фізичних сил людини. 

13. До заходів спортивно-розважальної анімації відносяться: 

а) пивний марафон; 

б) легкоатлетичний марафон; 

в) фітнес-марафон. 

14. До спортивно-розважальних заходів для дітей відносяться: 
а) естафети;  

б) рухливі ігри;   

в) спортивні ігри. 

15. Заходи спортивно-розважальної анімації проводиться: 
а) протягом дня; 

б) у вечорі; 

в) з ранку до обіду. 

16. Які заняття допомагають підготувати м’язи до більш важких 

вправ: 

а) загально-організуючі вправи різного напряму; б) зміцнювальні вправи;  в) 

загально-розвивальні вправи. 

17. Степ-аеробіка це: 
а) новий різновид аеробіки, який базується на рухах карате; 

б) оздоровча аеробіка з використанням спеціальних платформ; 

в) командна гра, що проводиться за загально прийнятими правилами. 

18. Комплекс спеціальних вправ на воді з супроводом ритмічної музики – 

це: 

а) аква-аеробіка;  б) водне поло;  в) синхронне плавання. 

19. Короткий виклад змісту п’єси, сюжет, за яким створюється 

вистава, театральна імпровізація, масові видовища – це: 
а) план;  б) сценарний план;  в) сценарій. 

20. Процес відновлення психофізичного балансу людського організму− це: 

а) анімація;  б) рекреація;  в) дозвілля. 

21. Спортивний напрям анімації − це: 
а) спортивно-розважальна анімація;  б) туристично-оздоровча анімація;  в) 

оздоровчо-пізнавальна анімація. 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Ключ до тесту 

Тестові завдання, які мають визначити рівень сформованості 

теоретичних знань з анімаційної діяльності. 

Результати визначаються за кількістю правильних відповідей. 

20-21 правильна відповідь – високий рівень знань. Це рівень повної 

готовності до анімаційної діяльності, який дозволяє конкурувати на ринку 

праці. 

15-19 правильних відповідей - достатній рівень. Це рівень середньої 

готовності, але він вже дозволяє фахівці з анімаційної діяльності 

конкурувати на ринку праці. 

10-14 правильних відповідей - допустимий рівень. На цьому рівні 

сформована мінімальна готовність, яка є недостатньою для 

конкурування на ринку праці. 

менше 10правильних відповідей - недопустимий рівень. Цей рівень 

кваліфікується як недопустимий для випускника вищого навчального 

закладу. 

 

Правильні відповіді: 

1 -  а; 2 – а; 3 – б; 4 – в; 5 – а; 6 – в; 7 – б; 8 – б; 9 – в; 10 – а; 11 – а; 12 

– в; 13 – а;  

14 – а; 15 – б; 16 – в; 17 – б; 18 – а; 19 – в; 20 – б; 21 – а. 

 

Високий рівень знань. Це рівень повної готовності до анімаційної 

діяльності, який дозволяє конкурувати на ринку праці. 

Достатній рівень. Це рівень середньої готовності, але він вже 

дозволяє фахівці з анімаційної діяльності конкурувати на ринку праці. 

Допустимий рівень. На цьому рівні сформована мінімальна 

готовність, яка є недостатньою для конкурування на ринку праці. 

Недопустимий рівень. Цей рівень кваліфікується як недопустимий 

для випускника вищого навчального закладу. 
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Додаток К 2 

Шановні студенти! 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного 

університету досліджує стан професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в закладах вищої освіти 

України. 

КАРТКА ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ СФОРМОВАННОСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ 

ПІБ___________________________________________________________ 

Оцініть свої уміння в балах від 2 до 5, де 5 – вищий бал, 2 – низький бал. Залишить позначку 

у відповідній клітинці. 

Професійні уміння 
Самооцінка в балах 

5 4 3 2 

1. Уміння організовувати і проводити змагання за різними видами 

спортивних ігор.    
 

2. Уміння вести у ролі ведучого спортивно-розважальні заходи. 
   

 

3.Уміння організовувати і проводити спортивно-розважальні свята 

та фестивалі для дітей.    
 

4.Уміння працювати в команді. 
   

 

5. Уміння організовувати спортивно-розважальні заходи у місцях 

перебування туристів та відпочиваючих.    
 

6. Уміння використовувати під час професійної діяльності сучасне 

обладнання (тренажери, спортивний інвентар та ін.).    
 

7. Уміння розробляти індивідуальні та групові програми з фітнесу 

для різних вікових груп.    
 

8. Уміння складати сценарії спортивних свят.      

9. Уміння організовувати та проводити спортивно-розважальні 

заходи у різних технічних умовах (у приміщені, на відкритому 

майданчику, на спортивному майданчику, у басейні та ін.). 

   

 

10.Уміння проводити заняття з різних видів аеробіки (базова, степ, 

зумба, фанк та ін.).    
 

11. Уміння застосовувати творчий підхід під час створення та 

реалізації програм спортивно-розважальної анімації.    
 

12. Уміння працювати з різними віковими групами туристів. 
   

 

Ключ до обробки тесту на визначення сформованості діяльнісного 

компонента готовності до анімаційної діяльності. 
Даний тест має визначити  рівень сформованості знань, умінь та навичок з 

анімаційної діяльності.  

Кожна оцінка відповідає визначеному рівню сформованості умінь. 
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Якщо оцінка 5 та 4 зустрічається 8 і більше разів, це високий рівень. Рівень 

повної готовності до анімаційної діяльності, який дозволяє конкурувати на ринку 

праці. Якщо 6-7 разів– достатній рівень. Це рівень середньої готовності, але він 

вже дозволяє фахівці з анімаційної діяльності конкурувати на ринку праці. Якщо 4-

6- разів– допустимий рівень. На цьому рівні сформована мінімальна готовність, 

яка є недостатньою для конкурування на ринку праці. Якщо оцінка 5 або 4 

зустрічається менше 4 разів, рівень є недопустимим. Цей рівень кваліфікується як 

недопустимий для випускника вищого навчального закладу. 

Оцінка 2 або 3 зустрічається 8 і більше разів – рівень не допустимий. 5-7 разів 

– рівень допустимий. 3-5 разів – достатній рівень .  Оцінка 2 або 3 зустрічається 1-3 

рази – високий рівень готовності до анімаційної діяльності. 

Обробка результатів тесту на визначення сформованості діяльнісного 

компонента готовності до анімаційної діяльності по всій вибірці 

дослідження.. Підраховується середнє арифметичне значення кожного уміння  

по всій вибірці дослідження та визначається середнє квадратичне (стандартне 

відхилення). 

Результати заносяться у форму 1. 

Форма 1. 

Назва досліджуваної вибірки  

Об’єм вибірної сукупності  
Номер уміння за 

списком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Середнє значення 

уміння 

            

Стандартне 

відхилення 
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Додаток К 3 

Методика оцінки рівня сформованості рефлексивного компоненту 

готовності на основі тесту «Визначення своєї самооцінки» В.П. 

Казанської.  

Методика пропонує певну кількість тверджень, навпроти яких 

ставиться один з трьох варіантів відповідей: «так» (+), «ні» (-), «не знаю» 

(?), які відповідають власній поведінці в аналогічній ситуації. 

Підрахунок результатів. Підраховується кількість позитивних 

відповідей (+), спочатку за непарними номерами, а потім за парними. Від 

першого результату віднімається другий. Кінцевий результат знаходиться в 

інтервалі від -10 до +10. 

Інтерпретація. 

від -10 до -4 свідчить про низьку самооцінку 

від -3 до +3 – про занижену самооцінку 

від +4 до +6 – про адекватну самооцінку 

від +7 до +10 – про завищену самооцінку. 
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Шановні студенти! 

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного 

університету досліджує стан професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації в закладах вищої 

освіти України. 

КАРТКА ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ 

СФОРМОВАННОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ 

  

ПІБ_______________________________________________________________ 

 

Пропонуємо певну кількість тверджень, навпроти яких потрібно поставити один 

з трьох варіантів відповідей: «так» (+), «ні» (-), «не знаю» (?), які відповідають Вашій 

власній поведінці в аналогічній ситуації.  

 

№ Запитання Відповідь 

1 Звичайно я розраховую на успіх у своїх справах.   

2 Я маю впевненість у своїх знаннях щодо організації та 

проведення спортивно-розважальних заходів.  
 

3 Більшість одногрупників зі мною радяться під час виконання 

індивідуальних завдань. 
 

4 Я володію вміннями і навичками з проведення занять з фітнесу.  

5 Я настільки ж здібний і винахідливий як більшість моїх 

одногрупників. 
 

6 Часом я почуваю себе невпевнено під час публічних виступів.  

7 Я все роблю добре (будь-яку справу).  

8 Мені здається, що я не зможу працювати з дітьми.  

9 Мені здається, що я не зможу проводити спортивно-розважальні 

заходи на відкритому майданчику та у басейні. 
 

10 Я володію знаннями з технології створення та реалізації 

спортивно-розважальних заходів. 
 

11 Я володію базою засобів спортивно-розважальної анімації.  

12 М Я не зможу правильно показати техніку виконання вправ.  

13 Мене не турбують можливі невдачі під час проведення 

спортивно-розважальних заходів. 
 

14 Я не вмію відбирати ігри для дітей різного віку.  

15 Я знаю правила більшості спортивних ігор.  

16 Я Я маю досвід роботи зі спортивними тренажерами, обладнанням 

та інвентарем. 
 

17 Я маю гарну фігуру.  

18 Я можу назвати себе фізично розвиненою людиною.  

19 Я не соромлюсь працювати у спортивному одязі або купальнику 

(плавках, шортах). 
 

20 Я часто аналізую результати своєї діяльності, роблю висновки, 

записую моменти, які хочу змінити у майбутньому. 
 

 
 

  



289 
 

Додаток Л 
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Додаток М 

Науково-практичні посібники 

 

  

 

Рис. М.1. Науково-практичний посібник «Організація анімаційної 

діяльності» 

 

  
 

Рис. М.2. Науково-практичний посібник «Щоденник з фітнесу» 
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Рис. М.3. Науково-практичний посібник «Щоденник аніматора» 
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Додаток Н 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

Статті, опубліковані у наукових фахових виданнях: 

1. Літвінова-Головань О., Безкоровайна Л. Аналіз підготовки фахівців з 

дозвільної анімації в сучасних вищих навчальних закладах України. Науковий вісник 

мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 

Мелітополь, 2014. № 2 (13). С. 339-343. 

2. Літвінова-Головань О. Дослідження професійної компетентності майбутніх 

фахівців з туризму. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 

Чернігів, 2015. Вип. №129 (2). С. 197-199. 

3. Літвінова-Головань О. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з туризму у вищих навчальних закладах. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2015. Вип. №40. С. 471-475. 

4. Літвінова-Головань О. Організація та методика проведення дослідження 

процесу формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в 

процесі вивчення фахових дисциплін. Київський науково-педагогічний вісник. Київ. 2017. 

№12. С. 52-59. 

5. Літвінова-Головань О. Зарубіжний досвід практичної підготовки до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму. Український психолого-педагогічний 

науковий збірник. Львів, 2018. №13. С. 44-48. 

Основні наукові праці, опубліковані в наукових виданнях, що реферуються 

міжнародними наукометричними базами: 

6. Літвінова-Головань О., Безкоровайна Л. Актуальні проблеми підготовки 

майбутніх фахівців з туризмознавства до анімаційної діяльності. Педагогічний процес: 

теорія і практика. Київ : Едельвейс, 2015. № 1–2 (46–47). C. 80–83. Index Copernicus 

7. Літвінова-Головань О., Безкоровайна Л. Особливості ґенези туризму як 

об’єкта наукового пізнання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 

Суми, 2016. № 7 (61). С. 47–56. Index Copernicus 
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8. Літвінова-Головань О. Аналіз результатів формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових 

дисциплін. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. 76(2). С. 86-91. 

Index Copernicus 

9. Літвінова-Головань О. Організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник 

наукових праць. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. Вип. 1 (94). С. 149-160. Index 

Copernicus 

Стаття в зарубіжному науковому виданні, що реферується наукометричними 

базами 

10. Літвінова-Головань О. Методологічна основа процесу формування 

готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму. East European Scientific 

Journal. Warsaw, Poland, 2019. №10 (50), part 1. С. 45-48. IndexCopernicus 

 

Публікації, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

Навчальні посібники 

11.  Літвінова-Головань О., Безкоровайна Л. Організація анімаційної діяльності : 

науково-практичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямів 

підготовки «Туризм», «Туризмознавство». Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 68 c. 

12.  Синюгіна М., Літвінова-Головань О., Царенко К. Щоденник з 

фітнесу: науково-практичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, напрям 

підготовки «Фізичне виховання», «Спорт», «Здоров’я людини», «Туризм» / М. Синюгіна, 

О. Літвінова-Головань, К. Царенко. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 104 с. 

13.  Літвінова-Головань О. Щоденник аніматора: науково-практичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів, напрям підготовки  «Туризм», 

«Туризмознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 60с. 

Тези у збірках наукових праць 

14. Літвінова-Головань О. Деякі аспекти формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з туризму. Молода наука-2015: матеріали VIІІ Всеук. 
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наук.-практ. конф. «Молода наука-2015», (м. Запоріжжя, 7-9 квіт. 2015 р.) у 5 т. Запоріжжя: 

ЗНУ, 2015. Т.4. С. 234-235.  

15. Літвінова-Головань О. Педагогічні умови формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму. Роль освіти у формуванні життєвих 

цінностей молоді: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (Мелітополь, 30 жовт. 2015 р.). 

Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. С. 182-183.  

16. Літвінова-Головань О. Принципи формування готовності до анімаційної 

діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових дисциплін. 

Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та 

управління персоналом Запор. нац. тех. у-ту, (м. Запоріжжя, 30-31 бер. 2017 р.). Запоріжжя: 

«Просвіта», 2017. Т.1. С. 215-218.  

17. Літвінова-Головань О. Сучасний стан формування готовності до анімаційної 

діяльності майбутніх фахівців з туризму в Україні. Теоретичні та практичні аспекти 

розвитку сучасної педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Львів, 23-24 черв. 2017 р.). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. С. 87-91.  

18. Літвінова-Головань О. Структурні елементи моделі формування готовності 

до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових 

дисциплін. Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 8-9 верес. 2017 р.). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 75-

78. 

19. Літвінова-Головань О. Критерії, показники та рівні сформованості 

готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму. International scientific-

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

mechanisms: Conference Proceedings (Tbilisi, sept. 29, 2017). Tbilisi: Baltija Publishing. 196 

pages. С. 163-167.  

20. Літвінова-Головань О. Практична підготовка майбутніх фахівців з туризму. 

Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9-10 лют. 2018 р.). Харків: Східноукраїнська 

організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 58-62.  
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Авторське свідоцтво 

21. Комп’ютерна програма «Система визначення готовності до анімаційної 

діяльності (Anima Test). А.с. 95448 Україна. Літвінова-Головань О., Безкоровайна Л., 

Клопов Р., Гоменюк С. заявл. 20.01.2020. 

 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення й результати дослідження доповідалися та обговорювалися на 

наукових і науково-практичних конференціях, форумах, семінарах: 

– міжнародних: «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах 

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

розвитку сучасної педагогіки та психології» (м. Львів, 2017 р.; заочна участь); «Педагогіка 

в системі гуманітарного знання» (м. Одеса, 2017 р.; заочна участь); «International scientific-

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

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

сучасних педагогічних і психологічних наук» (м. Харків, 2018 р.; заочна участь); 

– всеукраїнських: «Молода наука-2015» (м. Запоріжжя, 2015 р.; очна участь); «Роль 

освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали всеукраїнської науково 

практичної конференції студентів і молодих учених» (м. Мелітополь, 2015 р.; заочна 

участь); 

– звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та аспірантів ЗНУ (м. 

Запоріжжя, 2016-2019 рр.); розширеному засіданні кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи ЗНУ (прот. № 5 від 28.11.2019 р.). 
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Додаток П 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження 
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