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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Анімаційна діяльність педагога-організатора» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів вищої освіти другого 

бакалаврського рівня, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредити. Викладання даного курсу 

спрямоване на опанування студентами опанування здобувачами вищої освіти знаннями щодо 

теоретичних засад та практичних аспектів анімаційної роботи в умовах закладу загальної середньої 

освіти. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Студенти ознайомлюються з теоретичними основами організації анімаційної діяльності; 

особливостями управління анімаційною діяльністю та організацією анімаційної діяльності в 

цілому. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Здобувачі вищої освіти вивчають особливості організації ігрової та спортивної анімації  у 

закладі загальної середньої освіти; музичної та танцювальної  анімації у закладі загальної 

середньої освіти. Знайомляться зі святом як основою комплексної анімації у закладі загальної 

середньої освіти та організацією анімаційних шоу. 

 

 

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

вміннями та професійно-педагогічними навичками використання отриманих знань, необхідними для 

самостійної педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності педагога-організатора. 

      

     3. Завданнями дисципліни визначено: 

- Формування системи знань про теоретичні засади та практичні аспекти анімаційної роботи з метою 

подальшого використання отриманих вмінь і навичок;  

- Оволодіння інформацією щодо організації різних форм  анімаційної діяльності педагогом-

організатором;  

- Формування умінь щодо практичного використання отриманих знань.  

 

2. Пререквізити. 

Для вивчення курсу студентам необхідні знання з теорії та методики виховної роботи, 

знання особливостей організації різних форм виховної роботи у закладі загальної середньої 

освіти. Також студенти повинні володіти знаннями щодо управління виховною роботою у 

освітньому закладі. 

 

3. Результати навчання полягають у формуванні основних компетенцій, якими має 

оволодіти студент у процесі вивчення курсу  

Студент повинен знати: 

- класифікацію ігор, теоретичні особливості організації анімаційної діяльності, методику 

проведення ігрових програм, труднощі та проблеми у проведенні ігор із різними 

верствами населення;  

- підходи до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності на основі 

інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов 

тощо;  
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- володіти навичками оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й 

осмисленого вибору шляхів їх вирішення, нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності;  

- норми професійної етики, ділового спілкування та поведінки. 

вміти: 

– вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до організації 

анімаційної діяльності у закладі загальної середньої осваіти; 

– засвоювати новий матеріалу та оцінювати себе критично;  

– поглиблювати базові знання з допомогою самоосвіти;  

– представити і оцінити власний досвід та аналізувати й застосовувати досвід колег; 

– планувати, чітко формулювати цілі, застосовувати різноманітні методики, технології 

анімаційної діяльності, які сприятимуть ефективній організації часу відповідно до 

особистісних та професійних потреб. 
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Опис навчальної дисципліни  

Загальна інформація 
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Денна 1 1 3.0 90 9 - 18 - 63 - Залік 

Заочна 1 1 3.0 90 9 - - - 81 - Залік 

 

 

Структура змісту навчальної дисципліни 

№ 

п/п 
Тема 

Заг. к-

сть год 
Л С СР 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

1. Теоретичні основи організації анімаційної 

діяльності 

14 2 3 9 

2. Управління анімаційною діяльністю  13 1 3 9 

3. Особливості організації анімаційної діяльності 13 1 3 9 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

4. Організація ігрової та спортивної анімації  у 

закладі загальної середньої освіти 

13 1 3 9 

5. Організація музичної та танцювальної  анімації у 

закладі загальної середньої освіти 

13 1 3 9 

6. Свято як основа комплексної анімації у закладі 

загальної середньої освіти 

14 2 3 9 

7. Організація анімаційних шоу 10 1 - 9 

   ВСЬОГО 90 9 18 63 

 

  



5 
 

Теми семінарських занять 

з навчальної дисципліни  

«Анімаційна діяльність педагога-організатора» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

1. Теоретичні основи організації анімаційної діяльності 

2. Управління анімаційною діяльністю  

3. Особливості організації анімаційної діяльності 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

4. Організація ігрової та спортивної анімації  у закладі загальної середньої освіти 

5. Організація музичної та танцювальної  анімації у закладі загальної середньої освіти 

6. Свято як основа комплексної анімації у закладі загальної середньої освіти 

7. Організація анімаційних шоу 
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Тематика індивідуальних завдань 

з навчальної дисципліни  

«Анімаційна діяльність педагога-організатора» 

 

1. Розкрийте сутність поняття «анімація». 

2. Охарактеризуйте основні напрямки анімації. 

3. Розкрийте сутність поняття «анімаційний інтерес».

 Об’єкти анімаційного інтересу. 

4. Ссоціальна сутність анімаційної діяльності 

5. Розкритйте сутність поняття професійна культура аніматора. 

1. Сутність поняття анімаційного менеджменту. 

2. Охарактеризуйте складові ефективної анімаційної діяльності. 

3. Основні етапи анімаційного менеджменту. 

4. Основні функції менеджменту туристської анімації. 

5. Надайте визначення терміну «анімаційна програма». 

6. Види анімаційних програм. 

7. Структура типових анімаційних програм 

8. Основні етапи технологічного процесу розроблення анімаційної 

програми. 

9. Які фактори необхідно враховувати під час розроблення анімаційних програм? 

10. Охарактеризуйте основні форми ігрової анімації. 

11. Як гра допомагає особистості адаптуватися в колі родини та соціумі? 

12. Назвіть основні функції гри. 

13. Класифікація ігор. 

14. Які особливості необхідно враховувати під час підготовки аудиторії до участі в 

ігровій анімації? 

15. Особливості розроблення сценарію ігрової анімації. 

16. У чому полягає виховна роль народних рухливих ігор? 

17. Які риси характеру здатні розвинути ігри у дитини? 

18. Які фактори необхідно враховувати під час проведення ігор із дітьми та підлітками? 
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Самостійна робота 

з навчальної дисципліни  

«Анімаційна діяльність педагога-організатора» 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні засади організації анімаційної діяльності 

1.1. Теоретичні основи організації анімаційної діяльності 

- запропонуйте цікаві історичні факти розвиту анімації; 

- побудуйте таблицю «Передумови становлення анімаційної 

діяльності». 

1.2. Управління анімаційною діяльністю 

- побудуйте модель педагога-організатора анімаційної діяльності; 

- охарактеризуйте різні підходи до поняття «управління анімаційною 

діяльністю». 

1.3. Особливості організації анімаційної діяльності 

- побудуйте асоціативний кущ «Типи анімаційної діяльності»; 

- створіть перелік засобів для організації та проведення анімаційної 

діяльності . 

 

 Змістовий модуль 2 

Організація різних видів анімаційної діяльності  

у закладі загальної середньої освіти 

2.1. Організація ігрової та спортивної анімації  у закладі загальної середньої 

освіти 

- запропонуйте перелік рухливих ігор для дітей молодшого шкільного 

віку; 

- опишіть методику проведення рухливої гри на спортивному 

майданчику (вказавши всі засоби, час іт.п). 

 

2.2. Організація музичної та танцювальної  анімації у закладі загальної 

середньої освіти 

- побудуйте програму анімації з використанням музичного 

супроводу; 

- побудуйте таблицю «Форми музичної анімації». 

2.3. Свято як основа комплексної анімації у закладі загальної середньої освіти 

- запропонуйте цікавий історичний факт з історії виникнення 

шкільного свята; 

- розкрийте особливості карнавальної анімації. 

2.4. Організація анімаційних шоу 

- побудуйте таблицю: «Різновиди та ознаки ШОУ»; 

- опишіть одну із форм анімаційних ШОУ, яку доречно використати у 

початковій школі. 
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Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (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.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- контрольні роботи; 

- тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.  

 

Методи поточного контролю: у процесі вивчення курсу  

«Анімаційна діяльність педагога-організатора» 

 використовуються методи контролю навчальних досягнень студентів:  

 усне індивідуальне опитування,  

 експрес-опитування,  

 фронтальне опитування,   

 захист індивідуального науково-дослідного завдання,  

 термінологічний диктант,  

 тестування,  

 самостійні та модульні контрольні роботи. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

(залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть 

балів 
Змістовий модуль №1 

 

Змістовий модуль № 2 

 

20 балів 40 балів 
  

 

Разом за модулі 60 балів 40 100 

 

 

Форми поточного та підсумкового контролю.  

 

Методи поточного контролю: у процесі вивчення курсу „ Загальні основи педагогіки та 

історія її розвитку» використовуються методи контролю навчальних досягнень студентів:  

 усне індивідуальне опитування,  

 експрес-опитування,  

 фронтальне опитування,   

 захист індивідуального науково-дослідного завдання,  

 термінологічний диктант,  

 тестування,  

 самостійні та модульні контрольні роботи. 

 

Форма підсумкового контролю: залік 
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Рекомендована література 

Базова (основна) 

1. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І. В. Петрова. – Київ : 

Кондор, 2005. – 408 с. 

2. Єрошенков  І.   Н.   Культурно-дозвіллєва   діяльність   в   сучасних   умовах   /  І. Н. 

Єрошенков. – М. : НГІК, 1994. – 69 с. 

3. Петрова І. В. Історія дозвілля  : проблеми  періодизації [Електронний  ресурс] /  І. В. 

Петрова. – Режим  доступу  :  ht p://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2009_4/9.pdf, вільний. – 

(дата звернення: 07.05.2017). – Назва з екрана. 

4. Федотова Ю. В. Анімаційна діяльність : сутність, особливості та соціально- економічна 

ефективність / Ю. В. Федотова, О. М. Кравець // Глобальні та національні проблеми 

економіки. – 2016. – № 11. – С. 530–534. 

5. Стафійчук В. І. Рекреалогія : навч. посібник / В. І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 

2006. – 264 с. 

6. Кайдалова Л. Г. Психологія  спілкування  :  навч. посібник  / Л.  Г. Кайдалова,  Л. В. 

Пляка. – Харків : НФаУ, 2011. – 132 с. 

7. Плотникова В. С. Роль анимационной деятельности в формировании здорового образа 

жизни подростков и молодежи / В. С. Плотникова // Здоровье в школы! – Петрозаводск 

: КГПА, 2010. – С. 222–227. 

8. Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посібник / С. М. Килимистий. – Київ : 

Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с. 

9. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность : Теория и практика организации : 

учеб. пособие / Г. А. Аванесова. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 236 с. 

10. Грепан Т. С. Роль анімації на фестивалях та карнавалах [Електроний ресурс] /  Т. С. 

Грепан. – Режим доступу : http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/525/1/. 

11. Українські народні дитячі ігри [Електроний ресурс]. – Режим доступу : 

http://abetka.ukrlife.org/g_entre.htm, вільний. – (дата звернення: 07.05.2017). – Назва з 

екрана. 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdakk/2009_4/9.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/525/1/
http://abetka.ukrlife.org/g_entre.htm
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Додаткова література 

 

1. Дистанційний курс «Організація анімаційних послуг в туризмі» [Електронний ресурс]

 / О. М. Кравець. 

 http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=874,  

2. Бенифанд А. В. Праздник : сущность, история, современность 

3. / А. В. Бенифанд. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 2006. – С. 34. 

4. Классификация праздников [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://litterref.ru/polatybewotrrnaotr.html, свободный. – (дата обращения: 07.05.2017). – 

Заголовок с экрана. 

5. Пядушкина И. И. Анимация в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие 

/ И. И. Пядушкина. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2011. – 192 с. 

6. Килимистий С. М. Карнавал як складова туристичної анімації // Туристично- 

краєзнавчі дослідження : зб. наук. статей.– Київ : Вид-во ФПУ, 2005. – Вип. 6. – 473 с. 

7. Асоціація Європейських Карнавальних Міст [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.carnivalcities.com/, вільний. – (дата звернення: 07.05.2017). – Назва з екрана. 

8. Мистецтво – музика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://7promeniv.com.ua/muzyka.html, вільний. – (дата звернення: 07.05.2017). – Назва з 

екрана. 

9. Килимистий С. М. Анімація в туризмі : навч. посібник / С. М. Килимистий. – Київ : 

Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с. 

10. Чорнобай І. Становлення сучасного хореографічного мистецтва [Електронний ресурс] / 

І. Чорнобай, Т. Кобринчук. – Режим доступу : http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2731, 

вільний. – (дата звернення: 07.05.2017). – Назва з екрана. 

11. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность : Теория и практика организации : 

учеб. пособие / Г. А. Аванесова. – М. : Аспект Пресс, 2006. – 236 с. 

12. История и теория массовых праздников : уч. пособие / Н. М. Андрейчук. – Барнаул : 

АлтГАКИ, 2005. – 64 с. 

 

 

 
  

http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=874
http://litterref.ru/polatybewotrrnaotr.html
http://www.carnivalcities.com/
http://7promeniv.com.ua/muzyka.html
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2731


12 
 

 

  



13 
 

Рекомендована література 

Базова (основна) 

1.     Максимюк С.П. М17 Педагогіка : Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с. 

https://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/pedagogika.pdf  

2.  Зайченко І.В. Педагогіка. – Чернігів, 2003. – 528 с. https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451787  

3.     Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : 

Знання-Прес, 2003. – 418 с. 

4.     Галузинський В.М., Евтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія . – К.: Вища школа, 1995. – 237 с. 

5.     Ильина Т.А. Педагогика. – М.: Просвещение, 1984. – 495 с. 

6.     Подласый И.П. Педагогика. – М.: Просвещение, 1996. – 632 с. 

7.     Педагогика / Под ред.П.И.Пидкасистого. – М.: Российское педагогическое агентство, 1996. – 

602 с. 

8.     Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К.: Тов. “УВПК “Екс Об”, 1999. – 

303 с. 

9.     Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2000. – 543 с. 

10. Гінецинський В.І. Основи теоретичної педагогіки. – С.-Петерберг, 1992. – 154 с. 

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2001. – 608 с. 

12. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – М.: Академия, 2002. – 576 с. 

13. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 400с. 

14. Селиванов В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания. – М.: Изд.центр 

«Академия», 2000. – 336 с. 

15. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка. – К.: Знання – Прес, 2003. 

16. Харламов И.Ф. Педагогика. – М.: Высшая школа, 1990. – 576 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Кравець В.Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва.-Тернопіль,1996.-436с. 

2. Кравець В. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994.-339с. 

3. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. -К.: Вища школа, 1973-446с. 

4. Лемківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків: „ОВС”, 2002.- 240. 

5. Констонтинов М.А., Медынский Е.Н., Щабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982.  

6. Констонтинов М.А., Медынский Е.Н., Щабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982. 

7. Розвиток педагогічної  освіти ідумки  в Україні: з найдавніших часів до початку ХХ 

століття. – К., 1991. 

8. Дорошенко В.М. Основи наукових досліджень.-К.,1993. 

9. Лудченко А.А. Основы научных исследований.-К.,2000. 

10. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований.-М.,1986. 

11. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень.-К.,1997. 

12. Скалкова Я. Методология и методы педагогических исследований. – М., 1989. 

13. Науково-дослідна робота студентів і методологія педагогчних досліджень: 

14. Навчльний посібник / Укл. Т.Д.Федірчик, А.А.Предик 

15. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. 

16. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М., 1988. 

17. Бех І.Д. Спадкові передумови розвитку особистості // Рідна школа. – 1996. - №7. 

18. Сухомлинський  В.О. Народження громадянина. // Вибр. твори в 5 т. – К., 1976. – Т.3. 

19. Ващенко Г. Виховний ідеал.-К., 1997. 

20. Сухомлинська О.В. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи // Шлях освіти. – 

1996. - №1. 

21. Мартинюк І.В. Національне виховання: Теорія і методологія. – К., 1995. 

22. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-

Франківськ, 1996. 

 

https://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/pedagogika.pdf
https://textbook.com.ua/pedagogika/1473451787

