
 

 
 



 

Зв’язок із науковими планами, темами. Вагомість дослідження 

підкреслюються ще й тим, що дисертацію виконано у відповідності з планом 

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 р.). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу в 

опублікованих працях.  Основні наукові положення, висновки і рекомендації 

дисертаційного дослідження є достатньо обґрунтованими і достовірними. Це 

підтверджується широтою охоплення та узагальнення зібраних і опрацьованих 

особисто автором первинних матеріалів, застосуванням комплексу методів 

наукового пошуку.  

Дисертанткою виконано критичний аналіз наукових і методичних 

розробок з тематики дослідження, який характеризується глибиною і 

комплексністю опрацювання досліджуваної теми.  

Висновки та рекомендації, що викладені в дисертаційній роботі, 

ґрунтуються на застосуванні сучасних методів дослідження. Аналізуючи 

обґрунтованість наукових положень, висновків необхідно, відзначити логічний 

взаємозв’язок назви наукового напрямку, постановки мети і завдань 

дослідження. Висновки випливають зі змісту дисертаційного дослідження їх 

об’єктивність і новизна не викликають сумніву.  

Результати дослідження належним чином апробовані i впроваджені в 

освітянську практику. Зокрема, основні положення i результати дисертаційної 

роботи доповідались i обговорювались на 7 міжнародних i всеукраїнських 

конференціях. Впровадженням охоплено декілька регіонів України, про що 

свідчать 6 довідок з ЗВО та 2 спортивно-розважальних закладів. Є перспективи 

для подальшого поширення отриманих результатів дослідження в освітянській 



 

практиці України. 

Аналіз публікацій Літвінової-Головань О.П. засвідчив їхню відповідність 

(кількісну i якісну) вимогам до оприлюднення результатів кандидатського 

дослідження. Основні результати дослідження викладено в 21 публікації, з них: 9 

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

реферуються міжнародними наукометричними базами); 1 – стаття в зарубіжному 

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

свідоцтво на твір. 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що наукові положення, 

висновки і рекомендації дисертаційного дослідження Літвінова-Головань О.П. 

достатньо обґрунтовані і достовірні. 

Наукова новизна. Характеризуючи наукову новизну виконаного 

дослідження, слід відзначити, що дослідницею 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: розроблено структурну модель формування готовності 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації. 

Подальшого розвитку набули теоретичні положення щодо вдосконалення 

змісту, форм і методів формування готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення анімаційних заходів. 

Практичне значення дослідження вбачаємо передовсім у розробленні й 

упровадженні спеціальних курсів «Спортивно-розважальна анімація в туризмі»; 

«Секція спортивного вдосконалення: спортивно-розважальна анімація»; змістових 

модулів 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 тощо. 

Оцінка змісту дисертації, її завершення в цілому та ідентичності змісту 

автореферату й основних положень дисертації. Аналіз дисертаційного 

дослідження засвідчує, що матеріал вдало структурований та охоплює всі сторони 

проведених досліджень, результати яких логічно викладені на 206 сторінках 

основного тексту. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота 

містить 32 таблиці, 32 рисунки. Список використаних джерел включає 

265 найменувань, з них 8 – іноземною мовою. 

Позитивної оцінки заслуговує оформлення результатів дослідження, варто 

відмітити логіку викладу та послідовність виконання наукового пошуку. Основний 

зміст дисертаційної роботи свідчить про широку ерудицію здобувача, його здатність 

до системного охоплення різних аспектів досліджуваних педагогічних явищ i 

процесів, критичність i креативність професійного мислення. 

У вступі автором обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми.  

Заслуговує на увагу, що в проблемі формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації 

дисертантка зуміла виділити цілком досяжну мету, окреслила адекватні завдання, 

застосувала методи, що відповідають предмету дослідження.  Розкрито наукову 

новизну і практичне значення роботи, показано особистий внесок автора в 

опублікованих у співавторстві працях, подано інформацію про апробацію основних 

положень, результатів роботи і впровадження їх у практику, визначено кількість 

публікацій тощо.  

У першому розділі «Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення спортивно-розважальних анімаційних 

заходів» автором 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. 



 

Залучення широкої вітчизняної та зарубіжної теоретичної бази з питань 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації й проведення 

анімаційних заходів, дозволило Літвіновій-Головань О.П. ґрунтовно висвітлити 

теоретичні засади дослідження, сформулювати його вихідні положення. 

Заслуговує на схвалення уважне ставлення дисертантки до понятійно- 

термінологічного апарату дослідження. Так, автор, за результатами аналізу 

вітчизняних i зарубіжних досліджень, розкриває поняття «дозвілля», «анімація», 

«спортивно-розважальна анімація», «заходи спортивно-розважальної анімації», 

зіставляє різноманітні трактування цих понять та на цій основі дає власне 

визначення поняття «готовність майбутнього фахівця із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації» як складна інтегративна 

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. 

На основі проведеного аналізу науково-педагогічної літератури, власного 

досвіду роботи, Ольга Павлівна цілком доцільно виокремила мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та рефлексивний  компоненти, як складові структури 

готовності майбутнього фахівця із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації. 

У результаті емпіричного дослідження встановлено низький рівень 

готовності студентів до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

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

вдосконалення їх фахової підготовки в закладах вищої освіти. Теоретичні 

дослідження, проведені автором, підтвердили актуальність проблеми та 

необхідність дослідження сучасного стану підготовки майбутніх фахівців з 

туризму та проектування моделі формування готовності майбутнього фахівця із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації.  

У другому розділі «Організаційно-педагогічні засади формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 



 

спортивно-розважальної анімації» автором подано структурну модель, 

комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують формування 

готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації.  

Розроблена дисертанткою структурна модель враховує положення 

методологічних підходів. Варто відзначити, що модель враховує специфіку 

професійної діяльності майбутніх фахівців із туризму до проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації та містить три блоки: теоретико-

методологічний, організаційно-змістовий, критеріально-результативний.  

Автор спираючись на аналіз психолого-педагогічної літератури, 

зарубіжного і вітчизняного досвіду теорії та практики професійної підготовки 

майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації, визначила комплекс організаційно-педагогічних умов.   

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців 

із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної 

анімації» автором розкрито особливості організації та методики проведення 

експериментальної роботи; проаналізовано результати педагогічного 

експерименту на різних етапах дослідження.  

Автором розроблено й модифіковано діагностичний інструментарій для 

дослідження динаміки розвитку компонентів готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації; 

наведено етапи організації і проведення наукового дослідження (2016-2019 рр.).  

У педагогічному експерименті брали участь студенти Запорізького 

національного університету. Сформовано контрольну групу (n=33 особи), 

студенти якої навчалися за традиційною схемою навчально-виховного процесу, а 

також експериментальну групу (n=29 осіб), процес навчання у яких уключав 

упровадження організаційно-педагогічних умов. 

Для моніторингу рівнів готовності майбутніх фахівців із туризму до 

організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації розроблено та 



 

впроваджено комп’ютерну програму «Система визначення готовності до 

анімаційної діяльності (Anima Test)».  

Результати педагогічного експерименту піддано якісному i кількісному 

статистичному аналізу, що підтверджують значущість i доцільність комплексу 

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

Динаміка змін рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців із туризму на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту за всіма компонентами 

засвідчила позитивну динаміку в контрольній та експериментальній групах, але  

зміни в ЕГ є більш статистично вірогідними, ніж у КГ. 

Таким чином, впровадження комплексу організаційно-педагогічних умов в 

освітній процес фахівців із туризму забезпечить ефективність формування їх 

готовності до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

У загальних висновках викладено основні результати дослідження, висновки 

відповідають завданням досліджень. Матеріали, подані в додатках, загалом 

сприяють повноті сприймання основного тексту. Список використаних джерел, а 

також посилання на них у тексті дисертації здійснено з дотриманням вимог. 

Зміст автореферату ідентичний викладеному у дисертації та відображає 

сформульовані у ній основні положення. Матеріали дисертації оформлено 

відповідно до вимог до текстів наукового характеру. 

Є всі підстави класифікувати дисертаційне дослідження Ольги Павлівни 

Літвінової-Головань як завершене теоретико-експериментальне дослідження, що 

містить нові наукові положення, мас теоретичне та практичне значення. 

Результати проведеного дослідження дають підставу вважати, що визначені 

завдання реалізовано, мета досягнута, сукупність отриманих наукових положень 

має важливе значення для теорії i методики професійної освіти. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. В цілому, 

позитивно оцінюючи наукове і практичне значення отриманих дисертанткою 

результатів, слід відмітити зауваження, які можуть стати предметом дискусії під 

час захисту, а також висловити окремі побажання:  



 

1. Дисертантка відображає вирішення проблеми формування в майбутнього 

фахівця з туризму готовності до організації та проведення заходів спортивно-

розважальної анімації в державних нормативних документах, а саме Концепція 

популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі (2016), «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» (2016).  Незрозуміло, яке відношення до вирішення зазначеного 

питання мають саме ці документи. Адже в дисертаційній роботі мова йдеться про 

професійну діяльність в туристичній сфері, що передбачає надання послуг зі 

спортивно-розважальної анімації для різних груп туристів. 

2. Враховуючи зміни сьогодення, доцільно при вирішенні першої 

організаційно-педагогічної умови (забезпечення анімаційної спрямованості змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму), відобразити в освітній 

програмі та навчальному плані спеціальності 242 «Туризм», саме спеціалізацію, 

яка забезпечувала анімаційну спрямованість змісту професійної підготовки. 

3. Визначено, що спортивно-розважальна анімація фахівця з туризму, на 

С. 43, 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». В роботу необхідно більш 

детально надати характеристику творчим заходам. 

4. На нашу думку, аналіз теоретичних i методичних засад професійної 

підготовки майбутніх фахівців з туризму був би більш повним, якби дослідниця у 

дисертації окреслила існуючий вітчизняний та закордонний досвід саме 

формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

5. Дисертантка подає навчальний план підготовки бакалаврів  

спеціальності 242 «Туризм» ЗНУ (2016 р.), але стандарт вищої освіти України 

першого (бакалаврський) рівня галузі знань 24 Сфера обслуговування, 

спеціальності 242 «Туризм» затверджено у 2018 році. Доцільно надати оновлену 

освітню програму з результатами навчання та компетентностями, відповідно до 



 

стандарту з врахуванням проблеми формування готовності майбутніх фахівців із 

туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації. 

6. Потребує пояснення наскільки доцільний вибір дисертанткою навчальної 

дисципліни, а саме: «Професійно-прикладна фізична підготовка» (С. 258). Ця 

дисципліна віднесена до вибіркової. Виникає питання, а якщо студент не обирає 

зазначену дисципліну, то його готовність до організації та проведення заходів 

спортивно-розважальної анімації буде на допустимому рівні або недопустимому 

взагалі.  

На нашу думку, в дисертаційній роботі недостатньо відображені 

компетентності та результати навчання, які необхідні для організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації. Доцільно було навести у 

відповідності зі стандартом спеціальності 242 «Туризм» 2018 року. 

7. Назви, строки, терміни практик не співпадають з навчальним планом 

спеціальності 242 Туризм, який подає дисертантка (С. 130). Крім того, на нашу 

думку, потребує більш детального обґрунтування проходження практики 

майбутніми фахівцями з туризму, саме у готельно-ресторанних підприємствах 

(ресторанно-готельний комплекс «Sunrise», розважальний центр «Вулкан», 

Рейкарц Хотел», база відпочинку «Прибій», смт Кирилівка).  

Проте, висловлені зауваження мають рекомендаційний характер, не 

знижують загальної позитивної оцінки дисертаційного дослідження 

О.П. Літвінова-Головань і є приводом для наукової дискусії.  

Висновок. Дисертаційна робота Літвінової-Головань Ольги Павлівни за 

темою: «Формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та 

проведення заходів спортивно-розважальної анімації», є завершеною, самостійно 

виконаною науковою працею, що має теоретичне і прикладне значення.  

Враховуючи актуальність теми, наукову новизну отриманих результатів та 

їх практичну значущість, а також відповідність поданої роботи чинним вимогам 

пп. 9, 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р., вважаємо, що Літвінова-Головань  



 

 

 


