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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
«Методика анімаційної роботи» вивчає особливості планування, специфіку ідеї, 

аспекти організації ігрового простору, методику організації ігрового простору, а також 

методику організації аудиторії. 

Дисципліна «Методика анімаційної роботи»є обов’язковою компонентою освітньої 

програми підготовки магістра за спеціальністю 014.11 Середня освіта (фізична культура), 

вона допомагає майбутнім фахівцям краще пізнати свою професію, підвищити загальний 

рівень культури, безпосередньо готує їх до практичної діяльності. 

2. Мета навчальної дисципліни:є опанування здобувачами вищої освіти знаннями 

щодо теоретичних засад та практичних аспектів анімаційної роботи; соціально-культурної 

анімації як виду дозвілля; принципи організації гри; перемоги як професійної проблеми; 

труднощі в організації гри, нестандартні ситуації та шляхи їх подолання; вміннями та 

професійно-педагогічними навичками використання отриманих знань, необхідними для 

самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності 

фахівця з фізичного виховання.. 

3. Пререквізити. Для підвищення ефективності курсу здобувач вищої освітимає 

вивчити до початку або разом наступні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Філософія», 

«Педагогіка з основами педагогічної майстерності».  

4. Результати навчання. Відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) 

«Середня освіта (Фізична культура)» вивчення дисципліни забезпечує набуття здобувачами 

таких компетентностей:   

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в галузі вищої освіти, що передбачає застосування теорій та методів 

освітніх наук та педагогіки,  фізичного виховання і спорту, фізіології, 

біомеханіки, морфології і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного 

процесу у вищих навчальних закладах, технікумах, професійно-технічних 

училищах, гімназіях, ліцеях, профільних класах старшої школи. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність розв’язувати широке коло проблем та завдань 

шляхом  розуміння  їх  фундаментальних основ та використання як 

теоретичних, так і експериментальних методів. 

ЗК 2. Здатність виявляти проблему, ставити мету та обирати 

ефективні шляхи її досягнення. 

ЗК 5. Здатність проявляти педагогічні вміння. 

ЗК 6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

ЗК 7. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і 

навички з різних видів рухової активності та підтримувати загальний 

рівень фізичної активності і здоров’я 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

ПК 3. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання у фізичному вихованні. 

ПК 8. Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у 

т.ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, 

професійного та особистісного розвитку. 
 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методика анімаційної роботи» студент 

повинен оволодіти наступними результатами навчання: 

ПК 2. Знає сучасні теоретико-методичні концепції гармонійного рухового, 

функціонального, інтелектуального та духовного розвитку людини. 

ПРУ 6. Володіє різноманітними методичними прийомами, що активізують 

пізнавальну діяльність тих, хто займається. 

ПРУ 8. Володіє навичками безпечної діяльності. 

ПРК 1. Володіє прийомами спілкування і вміє використовувати їх при роботі з 

колективом і кожним індивідуумом. 



ПРК 5.  Здатний розуміти значення культури як форми людського існування,  цінувати 

різноманіття та мультикультурність світу  і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

ПРА 1. Здатний  вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання  кваліфікацію. 

ПРА 3. Здатний створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного контексту. 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 
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Денна 5 10 3 90 7,0 14,0 - - 69 - іспит 

Заочна  5 10 3 90 3,0 7 - - 76 4 іспит 

 

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Методика організації ігрового простору 

Тема 1. Ігротехнік чи 

майстер гри? 

21 2 4 - - 15 20 2 2 - - 16 

Тема 2.Компоненти 

ігрового простору. 

21 2 4 - - 15 24 - 2 - 2 20 

Разом за ЗМ1 42 4 8  - 30 44 2 4 - 2 36 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Методика організації аудиторії: 

практична складова 

Тема 1. Методичні аспекти 

зустрічі з аудиторією 

14 2 2  - 10 24 - 2  2 20 

Тема 2. Методика 

організації аудиторії та 

визначення місця 

ігромайстра як 

організатора ігрової 

діяльності 

34 1 4  - 29 22 1 1  - 20 

Разом за ЗМ 2 48 3 6  - 39 46 1 3  2 40 

Усього годин  90 7 14  - 69 90 3 7  4 76 

 

 

 



6.3. Зміст самостійної роботи 

 

 

6.4. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю 

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом 

передбачений екзамен. 

Поточний контроль. Для поточного контролю знань і умінь використовуються 

результати: усного та письмового опитування, тестування, захисту проектів. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Модуль-

контроль 

Сума 

Змістовий модуль 1 (30 балів) Змістовий модуль 2 (30 балів)  

40 

 

100 Т 1.1 Т.1.2 Т 2.1 Т 2.2 

15 15 15 15 

7 8 7 8       

 

№ 

 

Назва теми  

1 Ігрова програма: особливості планування, специфіка ідеї, аспекти 

організації ігрового простору   

15 

2 Схематична побудова ігрової діяльності в оздоровчих закладах 15 

3 Ігрові програми та особистісні позиції 10 

4 Специфіка розташування ігромайстра в ігровій діяльності із різними 

віковими категоріями. 

15 

5 Особливості розташування об’єктів анімаційної діяльності. 14 

Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

вECTS 
Оцінка вECTS 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 
Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

80-89 В дуже добре Достатній 

(конструктивно

-варіативний) 

добре 
70-79 С добре 

60-69 D задовільно Середній 

(репродук-

тивний) 

задовільно 
50-59 Е  достатньо 

35-49 FX 

незадовільно  

з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадо-

вільно 
незараховано 

1-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним вивченням 

залікового кредиту 



Політика дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважнихпричин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). 

Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування). 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, участь у 

змаганнях та навчально-тренувальних зборах) навчання може відбуватись в он-лайнформі за 

погодженням із керівником курсу. 
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narod. ru/Konf2004_2/14_Nislovska. htm. 

3. Прутченков А. В. Возможности игровой технологии: понятия и термины // 

Педагогика. ‒ 1999. ‒ №3. ‒ С. 12-15. 

4. Шуть М. Майстерністьпроведеннягри / М. Шуть. ‒ К. : Шк. світ, 2007 ‒ 128 с. 

5. Шуть М. Школа ігромайстерності / М. Шуть. ‒ К. : Вид. Дім «Шкіл. Світ» : Вид-во 

Л. Галіцина, 2006. ‒ 128 с. 
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