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СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ  

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Підготовка фахівців галузі туризму є важливою складовою 

вітчизняної системи освіти. На підставі галузевого стандарту вищої 

освіти України (ДСВОУ 7(8). 1401301-2016), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.11.2010 № 1059 створено 

спеціальність «Туризм (за видами)» напряму 140103 «Туризм» галузі 

знань 1401 «Сфера обслуговування». Оновлений науково-методичною 

комісією № 14 з транспорту та сервісу, затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України № 375 від 06.04.2016 р. [1]. 
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Концептуальні положення щодо підготовки фахівців для сфери 

туризму, яка є важливою складовою сучасної системи професійної 

освіти, базуються на засадах «Національної доктрини розвитку освіти 

України у ХХІ столітті» (2002) галузевої Концепції розвитку неперервної 

педагогічної освіти (2013 р.), Державної програми розвитку туризму на 

2013 – 2022 рр. (2014), Законів України «Про курорти» (2000 р. зі 

змінами від 09.04.2014 р.), «Про туризм» (1995 р., зі змінами від 

15.01.2015 р.), концепції розвитку освіти України на період  

2015-2025 рр., «Про вищу освіту» (2014 р., перевірено 08.06.2017 р.). 

Проблема формування готовності до анімаційної діяльності 

майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних закладах зумовлена 

необхідністю подолання суперечностей, які виникають між: 

1. Потребою суспільства у кваліфікованих та компетентних 

фахівцях з туризму та недостатнім рівнем готовності випускників до 

професійної діяльності. 

2. Необхідністю ефективної професійної підготовки майбутніх 

фахівців з туризму і недостатньою розробленістю й висвітленням 

теоретичних та методичних засад цієї проблеми у педагогіці вищої 

школи. 

3. Значним обсягом інформації з туризму, що швидко змінюється в 

сучасних умовах світового суспільства та відсутністю системи 

інформаційного забезпечення процесу формування анімаційної 

компетентності майбутніх фахівців з туризму у вищих навчальних 

закладах в процесі вивчення фахових дисциплін, що не відповідає 

сучасним тенденціям. 

4. Необхідністю вдосконалення процесу формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму та відсутністю 

достатньої професійної компетентності викладачів, які здійснюють цей 

процес. 

5. Необхідністю визначення та обґрунтування організаційно-

методичних умов формування анімаційної компетентності майбутніх 

фахівців з туризму та недостатньою розробленістю педагогічних 

технологій, що уможливлюють їх реалізації. 

Підготовка майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності 

має бути наскрізною, тобто протягом усього періоду навчання, та 

поєднувати теоретичну і практичну підготовки, а також позанавчальну 

діяльність студентів. 

Основними структурними елементами розробленої нами 

структурної моделі є мета, завдання, принципи, організаційно-

педагогічні умови, зміст, методи і форми, які забезпечують формування 

готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму , а 

також критерії та показники, за якими оцінюється результат – 

сформована готовність до анімаційної діяльності. 
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Рис. 1 Структурні елементи процесу формування готовності  

до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму  

в процесі вивчення фахових дисциплін 

 

Цільовий блок визначається: 1) метою: формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення 

фахових дисциплін; 2) завданнями формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення 

фахових дисциплін: 

- формування мотивації та ціннісного ставлення майбутніх фахівців 
до професійної діяльності; 

- формування здатності до оцінки своєї професійної діяльності; 
- оволодіння професійними знаннями, уміннями та нивичками; 
- формування здатності діяти та приймати адекватні рішення в 

різних професійних ситуаціях самостійно; 

3) методологічними підходами формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

Організаційний блок містить у собі форми, методи та засоби 

формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з 

туризму в процесі вивчення фахових дисциплін. 

До форм віднесено: семінарські, практичні заняття, самостійна 

робота, практика (виробнича). 

До методів віднесено: метод колективної розумової діяльності, 

метод «типових ситуацій», сюжетно-рольові ігри, написання сценаріїв 

анімаційних заходів різних груп населення, написання маршрутів 

подієвого туризму. 

До засобів віднесено: науково-методичний та науково-практичний 

комплекси. 

До засобів фізкультурно-спортивної роботи віднесено: комплекси 

вправ з рітмічної гімнастики, аєробіки (базової, степ-аеробіки), естафети 

та рухливі ігри, спортивні ігри (валейбол, баскетбол, футзал), комплекси 

вправ з атлетичної гімнастики. 

До засобів анімаційної роботи віднесено: складання сценаріїв різних 

анімаційних заходів, спортивних свят та різноманітних естафет, 

складання маршрутів подієвого характеру. 

Змістовий блок визначається : 1) системою знань, умінь та навичок 

з навчальних дисциплін: «Фізична культура» (1-2 курс), «Технологія 
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туристичної діяльності (2 курс), « Основи маркетингу» (3 курс);  

2) структурними компонентами готовності до анімаційної діяльності 

майбутніх фахівців з туризму в процессі вивчення фахових дисциплін, до 

яких віднесено когнітивній, діяльнісний, мотиваційний та самооцінний.  

Організаційно-методичні умови формування готовності до 

анімаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення 

фахових дисциплін полягали у: формуванні та розвитку інтересу 

студентів форм та видів анімаційної діяльності; впроваджені 

технологічної моделі формування готовності до анімаційної діяльності 

майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових дисциплін; 

виборі змісту, форм і методів формування готовності до анімаційної 

діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення фахових 

дисциплін; застосуванні сучасних технологій для оцінки результатів 

діяльності вищих навчальних закладів щодо формування готовності до 

анимаційної діяльності майбутніх фахівців з туризму в процесі вивчення 

фахових дисциплін. 

До результативного блоку увійшли критеріїї, показники та рівні 

сформованості готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців з 

туризму в процесі вивчення фахових дисциплін. 

Результатом є сформованість готовності до анімаційної діяльності 

майбутніх фахівців з ткризму в процесі вивчення фахових дисциплін. 

Так, нами проаналізовані та охарактерізовані структурні елементи 

моделі формування готовності до анімаційної діяльності майбутніх 

фахівців з туризму в процесі вивчення фахових дисциплін, до яких 

ввійшли: цільовий, змісовий, організаційний та результативний блоки, 

відповідно до науково-педагогічної традиції. 
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