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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Нормативна навчальна дисципліна «Професійна майстерність керівника анімаційного 

гуртка» сформована відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності Середня 

освіта (фізична культура). В процесі вивчення освітньої складової формуються професійні 

знання та вміння тренера-викладача з оздоровчого туризму, що базуються на знаннях з теорії 

оздоровчого тренування, методів дослідження і контролю в системі фітнес-занять, методики і 

проведення фізкультурно-оздоровчих тренувань з людьми різних вікових груп. А також 

можливість проведення консультацій стосовно здорового способу життя. 

2. Мета навчальної дисципліни: засвоєння магістрантами теоретичних основ та 

методики проведення занять рекреативно-оздоровчої фізичної культури. Формування знань про 

анімаційні послуги в оздоровчому туризмі, про організацію відпочинку від найдревніших часів 

до сьогодення, про анімаційні послуги як засіб задоволення потреб туристів. 

3. Пререквізити: анатомія, фізіологія, основи здорового способу життя, фітнес з 

методикою викладання, теорія і методика оздоровчої фізичної культури, організація 

анімаційної роботи у ФВ. 

 
4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен опанувати наступні 

загальні компетентності: 

З.К.2.  Здатність виявляти проблему, ставити мету та обирати ефективні шляхи її досягнення. 

З.К.4. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній та професійній 

діяльності. 

З.К.5. Здатність проявляти педагогічні вміння. 

З.К.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 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен опанувати наступні 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

П.К.3. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у фізичному 

вихованні. 

П.К.4. Здатність оцінювати зміни функціонального стану людини в процесі занять з 

фізичного виховання 

П.К.5. Здатність підбирати адекватне ситуації управлінське рішення в процесі створення та 

забезпечення функціонування фізкультурно-оздоровчих центрів, клубів, секцій. 

П.К.6. Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними 

технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, 

розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної 

розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини. 

П.К.7. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до 

розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних 

(рухових) якостей) на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, 

біохімії, біомеханіки 

П.К.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 
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5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

 

Назва навчальної дисципліни   «Професійна майстерність керівника анімаційного гуртка» 

Форма 

навчання 
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Денна 5 10 3 90 1 7 14 - - 65 - екзамен  

Заочна  5 10 3 90 1 4 6 - - 84 -    екзамен  

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п 

л
аб

 

ін
д

 с.р. л п 

л
аб

 

ін
д

 с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Теорія рекреаційно-туристичної анімації. 

Розробка та методика проведення рекреаційно-тренувальних анімаційних занять. 
Тема 1. (Лк)  

Функції туристичної та фітнес-

анімації. Типологія анімації. Види 

анімації як елементи анімаційних 

програм. Анімація і оздоровчий 

фітнес.  

 2 4  1 18  1 0,5   24 

Тема 2. (Лк)  

Анімаційні програми для родинного 

відпочинку. Форми роботи з різними 

віковими групами туристів. 

Класифікація туристів за їх 

ставленням до проведення дозвілля. 

Управління анімаційною діяльністю. 

Планування та проектування 

анімаційних фітнес-програм. 

 2 4  1 18  1 0,5   24 

Тема 3. (ЛЗ) Поняття менеджменту 

фітнес-анімації. Функції анімаційного 

менеджменту. Технологія створення і 

реалізації анімаційних програм. 

Мотивація праці персоналу 

анімаційної служби. 

 3 6  2 29  2 1   36 

Разом за змістовим модулем 1  7 14 - 4 65 90 4 2 - - 84 

Усього годин 90 7 14 - 4 65 90 4 2 - - 84 
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи студента 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Особливості способу життя сучасної людини та рівень рухової активності. 

2 Величина навантаження та функціональні можливості організму людини. 

3 Самоконтроль фізичного стану в процесі оздоровчих занять. 

4 Оздоровчо-розважальні  фітнес-заняття з людьми різних  вікових груп.  

5 Методика застосування різноспрямованих засобів рекреативно-оздоровчої фізичної 

культури під час відпочинку. 

6 Кваліфікаційні вимоги до тренера-аніматора з рекреаційно-оздоровчої фізичної 

культури.  

7 Оздоровчо-рекреаційні заняття з дітьми різного віку. 

 

 
* ІНДЗ: 

Написання наукової доповіді з попередньо узгодженої теми – «реферат». 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. титульна сторінка, 

2. зміст (план), 

3. вступ, 

4. основна частина (розділи, пункти і підпункти), 

5. висновки, 

6. список використаних джерел, 

7. додатки. 

Тематика рефератів 

1. Анімаційні послуги у фітнес-туризмі Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі. 

2. Анімація, причина та фактори її розвитку. Принципи, завдання і функції анімації. 

3. Особливості та характеристика анімаційних послуг. Види та напрямки анімації у 

туризмі. 

4. Організація відпочинку від найдревніших часів до сьогодення. Передумови розвитку 

туристичної анімації. 

5. Дозвілля у Стародавній Греції. 

6. Організація дозвілля у Стародавньому Римі. 

7. Проведення заходів дозвілля у Середньовіччі. 

8. Відпочинок на Русі з найдавніших часів до сьогодення. 

9. Організація анімаційної діяльності в туризмі. Суб’єкти анімаційної діяльності, 

особливості їх роботи. 

10. Анімаційні послуги у структурі туристичного продукту. Взаємозв’язки між 

суб’єктами анімаційної діяльності. 

11. Анімаційний фітнес-менеджмент. 

12. Поняття менеджменту анімації. Функції анімаційного менеджменту. 

13. Анімаційні послуги як засіб задоволення потреб та мотивів туристів. Особливості 

врахування потреб та мотивів туристів при організації анімаційної діяльності. 

14. Керівна підсистема у менеджменті фітнес-анімації. 

15. Класифікація туристів. Особливості роботи з туристами різних категорій. 

16. Матеріальна база для забезпечення роботи анімаційної служби готелів та туристичних 

комплексів. 

17. Курортна анімація. 

18. Готельні анімаційні послуги та програми. 

19. Організація костюмованих дійств, свят і фестивалів. 
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20. Спортивно-розважальні заходи в системі анімаційних послуг. 

21. Анімаційні програми для дітей. 

22. Керуюча підсистема у менеджменті готельної анімації. 

23. Стратегічне планування в анімаційній діяльності. 

24. Організація роботи анімаційної служби готельного підприємства.  

25. Мотивація праці персоналу анімаційної служби. Розробка правила поведінки 

аніматорів. 

26. Планування та проектування анімаційних програм. 

27. Планування анімаційної діяльності. Вимоги до формування анімаційних програм. 

28. Процес розробки анімаційних програм. 

29. Управління якістю анімаційного обслуговування. Умови якісного анімаційного 

обслуговування. 

30. Комфорт як ключовий елемент якісної анімаційної програми. 

31. Впровадження та просування анімаційних програм. 

32. Діяльність на стадії впровадження анімаційних програм у туристичний пакет.  

    

 
6. Система контролю та оцінювання 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота студента. 

В процесі оволодіння знаннями, вміннями та навичками з дисципліни «Професійна 

майстерність керівника анімаційного гуртка» застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання. В процесі практичних занять застосовується метод практичного виконання 

вправи згідно запланованої теми заняття. А також здійснюється постійний контроль та аналіз 

рухових дій з метою розвитку навичок самоконтролю у студента. 

Програма передбачає поточні види контролю 

 

 

 Форми поточного та підсумкового контролю 

У структурі лекційного заняття: 

1. письмове тестування; 

2. усне опитування; 

3. самооцінка. 

Практичне заняття:  

1. самостійна науково-дослідна робота; 

2.  контрольні роботи; 

3. реферативні роботи та усні доповіді;  

4. практична перевірка вмінь та навичок. 

 Модуль-контроль: 

1. письмове тестування. 

Підсумковий модуль-контроль: 

1. іспит (усне опитування). 
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Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль  

Т1 Т2 Т3 

13 13 14 

Модуль контроль – 20 балів  

100 Разом – 60 балів 

Підсумковий модуль – 40 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
(Коментар: Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 
7. Рекомендована література 

1.     Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навчальний посібник. –

 К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с. 

2.     Морозова Т. П. Художньо-

масові форми дозвілля як продукт туристичної індустрії // Туристично-

краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Вип. 1: У 2 ч. - Ч. 1. -

 К.: КМ-Трейдінг, 1998. -С. 88-94. 

3.     Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. К.: Кондор

, 2005. - 408 с. 



7 

 

  

4.     Сфера розваг – важлива складова у підвищенні ефективності 

туристичного бізнесу: зб. наук. праць 6-Ї міжн. нак.–пр конф. «Розвиток 

сфери розваг основа сучасн. концепції підвищ. ефект. тур. бізнесу», 

Святогірськ – Донецьк, 2006.- 287 С. 
 

 

 
8. Інформаційні ресурси 

1. http://www.chnu.cv.ua; 

2. https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=892; 

3. http://fiz-zl.chnu.edu.ua/?page_id=1507&lang=enД 
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