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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ ДО АНІМАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІЙ СФЕРІ 

 
У статті розглядаються особливості закордонного досвіду університетів Сполучених штатів Америки, Німеччини, 

Великобританії, Польщі, Кіпру та Китаю з формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в 
рекреаційно-оздоровчій сфері. Розглянуто досвід університету Сюррея (University of Surrey), який здійснює підгoтoвку студентів 
для здoбуття ступеня бакалавра з міжнародного менеджменту та туризму.  

Подано фрагмент навчальнoгo плану Політехнічного університету готельного и туристичного менеджменту (Hong 
Kong Polytechnic University's School of Hotel and Tourism Management) підгoтoвки бакалаврів у галузі готельного менеджменту та 
управлення туризмом. Автор акцентує увагу на тому, що підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах прийняло 
загальнонаціональний характер і активно підтримується урядами зарубіжних  країн.  

Ключові слова: закордонний досвід, формування готовності, майбутні фахівці з туризму, анімаційна діяльність, 
рекреаційно-оздоровча сфера.  

 
Захарина А.Г. Зарубежный опыт формирования готовности будущих специалистов по туризму к 
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анимационной деятельности в рекреационно-оздоровительной сфере. В статье рассматриваются особенности 
зарубежного опыта университетов Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании, Польши, Кипра, Китая по 
формированию готовности будущих специалистов туризма к анимационной деятельности в рекреационно-оздоровительной 
сфере.  

Рассмотрен опыт университета Сюррея, (University of Surrey), который осуществляет подготовку студентов для 
получение степени бакалавра международного менеджмента, туризма. Представлен фрагмент учебного плана 
Политехнического университета гостиничного и туристического менеджмента (Hong Kong Polytechnic University's School of 
Hotel and Tourism Management) подгoтoвки бакалавров в области гостиничного менеджмента и управления туризмом. 

Автор акцентирует внимание на том, что повышение качества образования в высших учебных заведениях приняло 
общенациональный характер и активно поддерживается правительствами всех стран.  

Ключевые слова: зарубежный опыт, формирование готовности, будущие специалисты по туризму, анимационная 
деятельность, рекреационно-оздоровительная деятельность. 

 
Zakharina A.H. International practice in formation of future tourism specialists’ readiness to the animation activities in 

recreational and health sphere. The article deals with the peculiarities of international practice of higher education in the universities of the 
United States of America, Germany, Great Britain, Poland, Cyprus, China in the formation of future tourism specialists’ readiness to the 
animation activities in recreational and health sphere. It was described that the improvement of education quality in higher educational 
institutions has become nationwide and actively supported by governments of all countries. 

The practice of University of Surrey that trains students in the program for the bachelor degree in international management and 
tourism was explored.  

The fragment of the curriculum for the bachelors’ training in the sphere of hotel and tourism management of Hong Kong 
Polytechnic University’s School of Hotel and Tourism Management was presented. It was pointed out that private and public educational 
institutions of Germany (University of Luxembourg, Academy in Ravensburg, Academy of World Trade, Academy of Economy and 
Management, International School of Management in Dortmund, Free University of Berlin, German Institute of Leisure and Animation in 
Petersburg) train specialists in tourism, which are able to work effectively in tourist bureaus, agencies, resort institutions, hotels, transport 
enterprises; educational institutions. 

The article describes Warsaw School of Economics that trains magisters in the sphere of international tourism, hotel industry and 
leisure services with the course duration of two years. The topicality and practicability of the chosen research problem are proved. 

Key words: foreign experience, formation of readiness, future tourism specialists, animation activities, recreational and health 
activities.  

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливішими науковими та практичними завданнями. Сучасні умови освіти 

зумовлюють потребу в готовності майбутніх фахівців нового профілю з туризму до здійснення анімаційної діяльності в рекреаційно-
оздоровчій сфері. Вирішення цього завдання вимагає певного рівня сформованості таких якостей, як: соціальна і професіональна 
мобільність, відповідальність, професійна активність і самостійність, креативність, комунікативність та ін.  Аналіз зарубіжного 
досвіду свідчить про те, що формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності вирішується на 
державному, регіональному або місцевому рівнях у таких країнах, як: Сполучені штати Америки, Німеччина, Великобританія, 
Польща, Кіпр і Китай. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пріоритетним напрямком у реформах розвинених країн світу є перехід вищої 
освіти на інтенсивний шлях розвитку. Це пояснюється тим, що успіх перетворень в суспільстві багато в чому залежить від рівня 
загальної освіченості та готовності майбутніх фахівців з туризму до здійснення професійної діяльності. Рух за підвищення якості 
освіти у вищих навчальних закладах прийняло загальнонаціональний характер і активно підтримується урядами країн. 

Індустрія туризму в світі є одним із найбільш динамічно розвинених секторів економіки. Для нас цікавим досвід є 
зарубіжних вищих навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка майбутніх фахівців з туризму. Зарубіжні дослідники (С. 
Cooper, R. Scales, J. Westlake, E. Juline Mills, M. Marrengula, J.S. Shivers, G. Smith, С. Cooper  та ін.) приділяють увагу питанням, 
пов’язаним з анімаційною діяльністю фахівців з туризму.  

На основі аналізу літератури можна констатувати, що вітчизняними та зарубіжними дослідниками накопичений значний 
досвід вивчення теорії і практики підготовки майбутніх фахівців з туризму. Але подальшого дослідження потребують питання, 
пов’язані з підготовкою майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності.  

Формулювання мети та завдань роботи  
Мета статі полягає у характеристиці закордонного досвіду формування готовності майбутніх фахівців з туризму до 

анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері.  
Завдання дослідження: провести аналіз наукової літератури та літератури з туризму, інформації з мережі Інтернет щодо 

підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
 Аналіз  наукової літератури свідчить, що система туристичної освіти у різних країнах відрізняється економічними умовами, 

політичними устроями, культурними та духовними традиціями, віросповіданням, менталітетом та етнічною приналежністю, тому 
зіставляти плани професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму можливо тільки умовно.  

Oсoбливoсті закордонного досвіду з формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в 
рекреаційно-оздоровчій сфері розглянемо на прикладі таких країн, як: Сполучені штати Америки, Німеччина, Великобританія, 
Польща, Кіпр і Китай. 

Сполучені штати Америки. Система освіти для сфери туризму, як зазначає Л. В. Чорна, представлена сукупністю вищих 
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навчальних закладів, «які забезпечують фундаментальну наукову та професійно-практичну підготовку, здобуття громадянами 
освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх інтересів, удосконалення наукової та професійної підготовки» [3, с. 8]. Для нашого 
дослідження важливим є аналіз змісту практичної підготовки бакалаврів і магістрів з туризму в Сполучених Штатах Америки, який 
здійснила Л. В. Чорна. Так, за даними вченої «в Університеті Флориди здійснюється підготовка бакалаврів рекреаційних і 
туристичних наук, бакалавр-магістрів та магістрів; в Університеті штату Колорадо – бакалаврів з природних ресурсів, рекреації та 
туризму; в Університеті штату Мічиган – бакалаврів з паркових, рекреаційних і туристичних ресурсів; в Техаському університету А і 
М – бакалаврів з рекреаційних, паркових і туристичних наук; в Університеті штату Арізона – магістрів з рекреаційних і туристичних 
наук; в Університеті ім. Джорджа Вашингтона – магістрів з управління в туризмі та менеджменту подієвого туризму» [3, с. 11].  

Для практичного навчання на базі університету Джонсон і Уейлс (Johnson and Wales University) створений готель Jonson 
and Wales Inn [5]. У період стажування студенти здобувають практичний досвід роботи та розвиваються професійні навички 
анімаційної, соціокультурної, екскурсійної діяльності У більшості випадків клієнти готелів у курортологічних зонах США мають 
потребу в послугах з організації та проведення відпочинку безпосередньо в готелі чи поряд з ним [4].  

У США для підготовки фахівців з туризму, як зазначають Ю. Г Данільєва та К. К. Мкртчян, акредитовані навчальні програми 
в таких університетах, як: Аризонський державний університет (факультет рекреаційного менеджменту й туризму), Каліфорнійський 
державний університет (факультет рекреаційного адміністрування й дозвілля), Державний університет Сан-Франциско (факультет 
рекреації й дозвілля), Флоридський міжнародний університет (факультет обслуговування з дозвілля), Нью-Хемпширський 
університет (факультет рекреаційного менеджменту й політики) [1, с. 255].  

Німеччина. Приватні і державні навчальні заклади Німеччини (Університет Люксембурга (University of Luxembourg), 
Академія в Равансбурзі, Академія Світової торгівлі, Академії Економіки та Управління, Міжнародна Школа Менеджменту в 
Дортмунді, Вільний університет Берліна, Німецький інститут Дозвілля і Анімації у Петербурзі) здійснюють підготовку фахівців з 
туризму, які здатні ефективно працювати в туристичному бюро, агенціях, курортних установах, готелях, транспортних 
підприємствах; освітньо-виховних закладах.  

Заслуговує уваги, на нашу думку, досвід Німецького інституту Дозвілля і Анімації у Петерберзі (відділення «Туризм»), який 
здійснює підготовку консультантів з питань дозвілля.  

Завдання однорічних навчальних курсів спрямовані на підвищення рівня професійно орієнтованих знань для успішної 
діяльності в сфері дозвілля, туризму, реабілітації та лікування з метою сприяння контактам, спілкуванню й зв’язкам; спонукання до 
творчої, ігрової діяльності; організації активної діяльності під час відпустки; консультації з питань організації відпусток та ін. 
Спеціальна підготовка фахівців з туризму у Німеччині здійснюється безпосередньо на туристичному підприємстві впродовж 
однорічної виробничої підготовки, також два семестри присвячуються зарубіжній практиці, яку студенти проходять у різних країнах, 
зокрема, Великобританії, США та Франції.  

Великобританія. Університет Суррея (University of Surrey), Університет Лінкольна (University of Lincoln), Університет 
Ексерта (University of Exert), Університет Стрэтклида (University of Strathclyde) та Ліверпульский університет Джона Мура (Liverpool 
John Moors University) здійснюють підготовку фахівців з туризму та готельного бізнесу.  

Розглянемо досвід Університету Сюррея (University of Surrey), який здійснює підгoтoвку студентів для здoбуття ступеня 
бакалавра з міжнародного менеджменту та туризму. Для студентів першого року всі модулі навчання є обов’язковими, а саме: 
«Управління з туризму», «Бізнес», «Бізнес середовище», «Туристична поведінка», «Фінансовий облік», «Принципи маркетингу», 
«Бізнес-туризм» та ін. [8].  

Програма містить такі модулі, як: «Ділові фінанси», «Туризм політики та розвитку», «Професіональна етика», «Управління 
організації людських ресурсів», «Мандрівники і транспорт», «Міжнародна стратегія бізнесу», «Туризм та інновації», обов’язкові 
модулі –  «Методи досліджень», «Методи прикладних досліджень», «Проект прикладних досліджень (Дисертація)», «Туризм та 
стратегія», «Управління туризмом» та додаткові модулі управління –  «Перспективи в галузі управління туризму», «Цифровий 
маркетинг та соціальні медіа в сфері туризму». На другому курсі навчання студенти можуть брати участь в одному із міжнародних 
обмінів. Кожний 15-кредитний модуль необхідний для залучення 150 годин роботи студентів, які проводяться на лекціях, 
лабораторних і практичних заняттях, а також включають в себе самостійне дослідження або дослідження в невеличких навчальних 
групах.  

Аналізуючи структуру oсвітньoї прoграми Університету Сюррея (University of Surrey) для підгoтoвки бакалаврів з 
міжнародного менеджменту та туризму [8], зазначимo, щo в ній, на жаль, відсутні навчальні дисципліни, які безпoсередньo 
стoсуються підгoтoвки майбутніх фахівці з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. 

Польща. Напрями підготовки «Туристика» та «Рекреація», як зазначає дослідниця Л. Г. Заневська, активно розвиваються у 
всіх польських вищих навчальних закладах  фізкультурно-туристичного профілю. Вчена вказує, що вищі навчальні заклади, які 
здійснюють підготовку фахівців спортивно-оздоровчого туризму, зазвичай об’єднуються у потужні інформаційні спілки, які 
дозволяють продуктивно й ефективно використовувати інфраструктуру, науковий потенціал та науково-методичні напрацювання 
кожного окремого вищого навчального закладу, здійснювати підготовку фахівців різного кваліфікаційного ступеня від бакалаврів до 
магістрів, застосовуючи багаторівневу систему освіти й перепідготовки кадрів [2, с. 8]. 

Варшавська школа економіки (Warsaw School of Economics) здійснює підготовку магістрів у галузі міжнародного туризму, 
готельного господарства та послуг відпочинку. Термін навчання складає два роки [6]. 

Китай. Політехнічний університет готельного і туристичного менеджменту (Hong Kong Polytechnic University's School of 
Hotel and Tourism Management) [5] здійснює підготовку бакалаврів у галузі готельного  менеджменту і управлення туризмом 
терміном навчання чотири роки (табл.  1). 
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Таблиця 1 
 Фрагмент навчальнoгo плану Політехнічного університету готельного і туристичного менеджменту (Hong Kong Polytechnic 
University's School of Hotel and Tourism Management) підгoтoвки бакалаврів у галузі готельного  менеджменту і управлення 

туризмом 

Спеціалізовані предмети (6 предметів - 18 кредитів)   
 Specialist Subjects (6 subjects - 18 credits) 

Код Дисципліни Кредити 

HTM2307 Принципи туризму (Principles of Tourism) 3 

HTM2308 Туризм і загальні науки (Tourism Social Sciences) 3 

HTM3208 Економіка туризму (Tourism Economics) 3 

HTM4316 Управління пунктом призначення (Destination Management) 3 

HTM4321    Політика туризму і планування (Tourism Policy and Planning) 3 

HTM4322 Управління туристичним бізнесом (Managing Tourism Businesses) 3 

Студенти повинні також оволодіти знаннями, вміннями та навичками з таких дисциплін, як: «Управління пам’ятками 
відвідувачами» («Attractions and Visitor Management»), «Управління авіакомпаніями» («Airline Management»), «Туризм Китаю» 
(«China Tourism»), «Міський туризм» («Urban Tourism»)  та ін. [5]. 

Кіпр. Університет Нікосії (University of Nicosia) здійснює підгoтoвку студентів для здoбуття ступеня бакалавра з 
менеджменту в сфері, туризму і рекреації [8]. Термін навчання складає чотири роки, протягом яких студенти оволодівають знаннями 
і досвідом, пов’язаним з туризмом, сферою рекреації (тури і круїзи, музеї и пам’ятки, екскурсійні тури, туристичні маршрути, 
культурні і спортивні заходи, тематичні парки) та організацією подій. Зазначимo, щo дисципліни «Управління особливими заходами» 
(«Managing Special Events»), «Відпочинок та розваги» («Leisure and Recreation»), «Тематичні парки і пам’ятки» («Theme Parks and 
Attractions») відсутні в навчальних планах вищих навчальних закладів України [7].  

Висновки. Характеризуючи закордонний досвід підготовки майбутніх бакалаврів з туризму, зазначимо, що у таких країнах, 
як Сполучені штати Америки, Німеччина, Великобританія, Польща, Кіпр і Китай існують розбіжності у назвах спеціальностей та 
термінах навчання. Є і спільні риси, а саме: всі студенти проходять практичну підготовку, як у своїй країні, так і у зарубіжних 
компаніях сфери туризму та готельного бізнесу. Цей досвід є позитивним для нашої країні та потребує додаткового фінансування 
для стажування студентів за кордоном.  

Перспективи подальших розвідок полягають у розробці навчально-методичного забезпечення з метою підвищення 
ефективності підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфері. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
В статті зазначається, що тенденція розвитку сучасної освіти передбачає виникнення методологічних проблем 

формування цінностей фізичної культури в студентської молоді. Автори вважають, що необхідна оновлена теорія а також нові 
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