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професійної роботи у сфері туризму, є важливим завданням вищої 

освіти на сьогодні. 

Зазначене вимагає орієнтування освітнього процесу на створення 

оптимальних умов для становлення майбутнього фахівця, здатного до 

творчого вирішення професійних завдань, що й висвітлено автором у 

роботі. 

Підтвердженням наукової актуальності теми дисертації є також і те, 

що вона виконувалася за планом науково-дослідної роботи 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). 

Аналіз дисертаційної роботи надає підстави констатувати, що 

дослідження Літвінової-Головань Ольги Павлівни виконане за актуальною 

темою, оскільки дослідницькі зусилля авторки спрямовані саме на 

визначення й наукове обґрунтування комплексу організаційно-

педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із туризму 

до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації й 

експериментальну перевірку їх ефективності. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, наведених у дисертації, забезпечено 

чіткістю встановлених та вирішених завдань, правильністю 

сформульованої теми, здійсненням теоретичного аналізу з використанням 

комплексу сучасних загальнонаукових методів, послідовністю виконання 

експериментальної роботи. Достовірність теоретичних положень, 

правильність визначеного комплексу організаційно-педагогічних умов 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 
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проведення заходів спортивно-розважальної анімації, розробленої 

авторської структурної моделі підтверджено коректністю застосованих 

математичних методів в ході проведеного експериментального 

дослідження. 

Обґрунтованість і достовірність отриманих Ольгою Павлівною 

результатів підтверджено шляхом їх апробації під час участі в 7 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. 

Зазначене надає підстави стверджувати, що висновки, пропозиції та 

рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, є достатньо 

обґрунтованими й достовірними. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. До найбільш вагомих наукових положень, 

висновків та рекомендацій, що відзначаються новизною, науковою 

цінністю, слід віднести те, що авторкою 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: забезпечення 

анімаційної спрямованості змісту професійної підготовки майбутніх 

фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації; побудова професійно спрямованого освітнього 

простору, максимально наближеного до майбутньої анімаційної діяльності; 

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 



4 
 

анімації; алгоритм комп’ютерної програми, до якої включено методи 

оцінвання сформованості готовності. Варто відзначити, що автором 

уточнено й конкретизовано сутність і місце в понятійно-термінологічному 

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

розважальна анімація фахівця з туризму»; вдосконалено зміст освітнього 

процесу майбутніх фахівців із туризму (навчальні плани, програми 

дисциплін і практик), комплекс сучасних форм (практичні, індивідуальні 

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

відеотренування) навчання завдяки оновленому професійно спрямованому 

освітньому простору, максимально наближеному до майбутньої фахової 

роботи. На увагу заслуговує те, що в дисертації подальшого розвитку 

набули 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. 

На схвалення заслуговує визначення поняття «готовність 

майбутнього фахівця з туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації», яке автор характеризує як 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.  

Практична цінність результатів. Практична цінність отриманих 

результатів полягає в розробці й упровадженні О.П. Літвіновою-Головань 

у професійну підготовку майбутніх фахівців із туризму навчально-

методичних матеріалів, а саме: 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 
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(спортивно-розважальна анімація)», розміщеного на платформі СЕЗН 

Moodle (відеокурси, відеотренінги, відеотренування за програмами 

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

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

складання спеціальних комплексів вправ з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності», «Методика організації та проведення 

спортивно-розважальних змагань» до дисципліни «Професійно-прикладна 

фізична підготовка»; комп’ютерної програми «Система визначення 

готовності до анімаційної діяльності (Anima Test)» (у співавторстві); 

науково-практичних посібників: «Організація анімаційної діяльності», 

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

авторських методик із відеотренуваннями, відеотренінгами зі спортивно-

розважальної анімації, якими збагачено контенти сторінок груп на 

платформі Faсebook (Studtourznu; кафедра туризму та готельно-

ресторанної справи) та відеохостинговому сайті YouTube. 

Підтвердженням прикладної значимості рекомендацій дисертантки є 

те, що 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) використовуються 

в практичній діяльності закладів вищої освіти України: Класичного 

приватного університету, Сумського державного педагогічного 

університету ім. А. С. Макаренко, Запорізького національного 

університету, Херсонського державного університету, 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 

Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана 

Хмельницького; а також у роботі спортивно-розважальних закладів: 

Студентського спортивно-оздоровчого табору «Славутич» ЗНУ, 

Розважального центру «Вулкан» (м. Запоріжжя), про що свідчать 

відповідні довідки. 
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Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Дисертація 

відзначається високим науковим рівнем, матеріал викладений чітко, з 

глибоким знанням загальнонаукових і психолого-педагогічних передумов 

підготовки майбутніх фахівців із туризму до організації й проведення 

заходів спортивно-розважальної анімації. 

У підсумку Ольга Павлівна Літвінова-Головань стисло та чітко 

сформулювала загальні висновки, що має принципове значення для теорії 

та методики професійної освіти. 

Матеріали дисертації оформлено відповідно до вимог до текстів 

наукового характеру. 

Відповідність змісту автореферату та опублікованих праць 

основним положенням дисертації. Автореферат є ідентичним щодо 

основних положень дисертації, його зміст відповідає змісту дисертації. В 

авторефераті висвітлено наукові положення, пропозиції, рекомендації та 

висновки, що викладені в дисертації. Опубліковані праці відображають 

результати дослідження. 

Повнота викладення наукових положень, висновків та рекомендацій 

в опублікованих працях. На увагу та схвалення заслуговує те, що матеріали 

дисертації авторкою висвітлено в 21 публікації, з яких: 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.  

Дисертація О.П. Літвінової-Головань відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.09 в Запорізькому національному 

університеті, а її зміст – паспорту спеціальності 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертаційного 

дослідження. Відзначаючи важливе значення одержаних наукових 

результатів проведеного дослідження, на нашу думку, необхідно 
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зупинитись на деяких зауваженнях, що потребують додаткової 

аргументації, а саме: 

1. Вважаємо, що на с. 1 автореферату та на с. 17 дисертації серед 

нормативних документів, які відображають актуальність обраної проблеми 

дослідження в руслі світових тенденцій, автору доцільно було б також 

зробити відповідне посилання на Резолюцію 70-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН (2015), положення якої визначають необхідність сталого 

розвитку туризму.  

2. На наш погляд, акцентуючи увагу на функціях, на яких 

позначається вплив заходів спортивно-розважальної анімації: рекреаційна, 

оздоровча, адаптаційна, розважальна, комунікаційно-організуюча (с. 44 

дисертації та с. 6 автореферату), автору слід було більш повно розкрити їх 

зміст. 

3. На нашу думку, в представленій дослідницею структурній 

моделі (с. 96 дисертації та с. 8 автореферату) до методологічних підходів, 

що складають основу теоретико-методологічного блоку, доцільно б було 

включити такий підхід, як інформаційний, спрямований саме на 

забезпечення ефективності виконання такої організаційно-педагогічної 

умови, як «створення інформаційно-креативного анімаційного середовища, 

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

4. На с. 11 автореферату дисертації автору варто б було чітко 

прописати, студенти яких закладів вищої освіти України брали участь у 

педагогічному експерименті. 

5. Автору слід було ґрунтовніше схарактеризувати використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в умовах сучасної парадигми 

вищої освіти, навести фрагменти мультимедійних презентацій та 

скріншоти з дисциплін і відеокурсів, які викладаються нею. 

Однак, висловлені зауваження мають рекомендаційний характер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку дослідження Ольги Павлівни  
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