
VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «УПРАВЛІННЯ АНІМАЦІЙНО-РЕКРЕАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ» 

VIIІ СЕМЕСТР               ЛЕКЦІЇ – 40 ГОД., СЕМ. –  17 ГОД., ПРАКТ. – 15 ГОД. 

Модулі Модуль 1. Теоретико-методологічні засади управління анімаційно-рекреаційними проектами (27 балів) 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Дати          
Теми лекцій Дисципліна 

«Управління 

анімаційно-

рекреаційними 

проектами» у 

професійній 

підготовці 

педагогів-

організаторів 

культурно-

освітньої 

діяльності та 

рекреації 

 Сутність  

анімаційно-

рекреаційного 

проектування 

Управління 

анімаційно-

рекреаційними 

проектами як 

специфічна 

галузь 

менеджменту 

Цілі, процеси 

та функції в 

управлінні 

анімаційно-

рекреаційними 

проектами 

Моделі 

управління 

проектами 

Життєвий 

цикл 

проекту 

Доцільність та 

ефективність 

проекту 

Організаційна 

структура 

проекту 

Команда і 

ключові 

людські 

фактори в 

управлінні  

проектами 

Дати        
Теми 

семінарських 

(практичних) 

занять 

ПЗ 1 

Значення 

дисципліни 

«Управління 

анімаційно-

рекреаційними 

проектами» 

для підготовки 

педагогів-

організаторів 

культурно-

освітньої 

діяльності та 

рекреації (2 

бали) 

 

СЗ 1 

Характеристика 

анімаційно-

рекреаційного 

проектування 

(2 бали) 

 

СЗ 2 

Моделі 

управління  

проектами 

(2 бали) 

 

СЗ 3 

Характеристика 

життєвого 

циклу проекту 

(2 бали) 

 

ПЗ 2 

Розроблення 

концепції 

проекту 

(2 бали) 

 

СЗ 4 

Створення організаційної 

структури проекту 

(2 бали) 

 

ПЗ 3 

Управління командою 

проекту 

 

(2 бали) 

 

 

Самостійна 

робота 
1. Укласти термінологічний словник до тем модуля (2 бали) 



2. Розкрити значення історичного аспекту проектування для педагогів-організаторів культурно-освітньої діяльності та рекреації (2 

бали) 

3. Укласти список міжнародних асоціацій та організацій зі стандартизації проектної діяльності (1 бал) 

4. Підготувати презентацію «Шляхи управління конфліктами в проектах»  (3 бали) 
 

Види 

контролю 

Модульний контроль 1. 

Контрольна робота – 5 балів 
Модулі Модуль 2. Практичні питання управління  анімаційно-рекреаційними проектами (33 бали) 

 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Дати          
Теми лекцій Основи 

текстового 

опису проекту 

 

Планування змісту 

та структури 

проекту 

Планування 

проекту в часі 

Управління 

проектними 

витратами 

Контроль 

виконання 

проекту 

Управління 

ризиками 

проекту 

Управління 

комунікаціями 

та 

інформаційним 

забезпеченням 

проекту 

Соціальна 

експертиза як 

метод 

оцінювання  

анімаційно-

рекреаційного 

проекту 

Реалізація 

проекту як 

заключний 

етап 

проектної 

діяльності 

          
Теми 

семінарських 

(практичних) 

занять 

ПЗ 4 

Засади 

текстового 

опису проекту 

(2 бали) 

 

СЗ 5 

Методика  

структуризації 

проекту 

(2 бали) 

 

СЗ 6 

Методика 

планування 

проекту в часі 

(2 бали) 

 

СЗ 7 

Планування 

проектних 

витрат 

(2 бали) 

 

СЗ 8 

Контроль 

реалізації 

проекту. 

Управління 

змінами 

(2 бали) 

 

СЗ 9 

  

Аналізуван

ня ризиків 

в 

управлінні 

проектом 

(2 бали) 

 

ПЗ 5 

Методика 

управління 

комунікаціями 

та 

інформаційним 

забезпеченням 

проекту 

(2 бали) 

 

ПЗ 6 

Методика 

оцінювання  

проекту 

(2 бали) 

 

ПЗ 7 

Методи 

реалізації 

проекту 

(2 бали) 

 

Самостійна 

робота 

Розробити анімаційно-рекреаційний проект «Цікаве дозвілля – щлях до якісного життя людей з обмеженими фізичними і психічними можливостями» (10 

балів) 

Види 

контролю 

Модульний контроль 1. 

Контрольна робота – 5 балів 

Форма 

контролю 

Екзамен – 40 балів 

 

 


