


 
 
 
 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4/4 

Галузь знань 
24 Сфера 

обслуговування 
 

Нормативна 
 

Модулів 
Напрям 

242 Туризм  
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
Туризм 

3 3 
 Семестр 

Загальна кількість годин 
120  

6-й 5-й/6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

 32 год. 18 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 10 год 
Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 56 92 
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 
для денної форми навчання – 32/32 
для заочної форми навчання – 18/10 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: формування у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю і працю 
підлеглих, вивчення методів та інструментів управління, ознайомлення із основними 
процедурами і операціями у діяльності менеджерів сфери дозвілля, психологічних підходів, 
мотиваційних методик для застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі. 
 
Завдання: 

- організація управлінської праці менеджерів індустрії дозвілля різних рівнів 
управління та формування її складових; 

- планування та організація особистої праці менеджера індустрії дозвілля; 
- організація робочих місць менеджерів; 
- аналіз мотиваційних чинників для споживачів анімаційних послуг; 
- виявлення особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації 

анімаційної діяльності; 
- вивчення методів управління, осовєння специфіки управління персоналом;  
- вивчення підходів до ефективного планування анімаційної діяльності. 

 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  



- основні поняття та інструменти анімаційної діяльності; 
- специфіку управління підприємством сфери дозвілля; 
- методи мотивації споживачів анімаційних послуг;  
- фактори, які сприяють формуванню менеджером успішно діючої команди, і такі, що 

заважають цьому;  
- шляхи підвищення творчого потенціалу працівників організації, розвитку талантів;  
- сутність креативної організації та роль менеджерів у її створенні;  
- методи роботи менеджера з підвищення конкурентоспроможності організації за 

рахунок інновацій. 
вміти:  

- здійснювати поточне та стратегічне планування анімаційних послуг та послуг дозвілля; 
- розробляти спеціалізовані програми для різних типів споживачів туристичних послуг та 

вибудовувати систему управління персоналом для ефективного дозвілля туристів; 
- використовувати засоби мотивації персоналу; 
- проводити ефективний контроль за виконанням програм дозвілля; 
- здійснювати підготовку та проведення ділових зустрічей, переговорів, корпоративних 

свят тощо;  
- проаналізувати розподіл праці в організації. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі 

 

Тема 1. Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі 

Анімація, причина та фактори її розвитку. Принципи, завдання і функції анімації. 
Особливості та характеристика анімаційних послуг. Види та напрямки анімації у туризмі.  
 
Тема 2. Організація відпочинку від найдревніших часів до сьогодення. Передумови 

розвитку туристичної анімації 

Дозвілля у Стародавній Греції. Організація дозвілля у Стародавньому Римі. Проведення 
заходів дозвілля у Середньовіччі. Відпочинок на Русі з найдавніших часів до сьогодення. 
Туристична анімація сьогодні. 
 
Тема 3. Організація анімаційної діяльності в туризмі. Індустрія дозвілля. Поняття 

event-management та класифікація спеціалізованих заходів 

Суб’єкти анімаційної діяльності як складові індустрії розваг, особливості їх роботи. 
Анімаційні послуги у структурі туристичного продукту. Взаємозв’язки між суб’єктами 
анімаційної діяльності. Визначення термінів «захід». Класифікація заходів за типом (за О. 
Шумовичем). 
 
Тема 4. Анімаційний готельний менеджмент  

Поняття менеджменту анімації. Складові готельної анімаційної діяльності. Суб’єкт та об’єкт 
управління в анімаційному менеджменті туркомплексу. Функції анімаційного менеджменту. 
 
Тема 5. Анімаційні послуги як засіб задоволення потреб та мотивів туристів  

Класифікація потреб. Мотивація споживачів анімаційних послуг. Особливості врахування 
потреб та мотивів туристів при організації заходів різних типів. Види аудиторій та заходів. 
Маркетинговий мультиплікатор заходу. Правило «12 П» для організації заходу.  
 

Практична робота №1. Координація і логістика корпоративного заходу 
Хід роботи: 

1. Студенти повинні поділитися на групи по 4 особи і скласти список дій, які повинен 
спланувати організатор будь-якого заходу під час його проведення. У список дій 
повинні входити як і рішення, так і забезпечення (папір, ручки, папки, вода тощо). 



2. Студенти, поділені на групи, повинні також скласти список дій, які необхідно зробити 
після проведення заходу. У список дій повинні входити як і рішення, які необхідно 
провести, так і дії, які необхідно виконати. 

3. Згідно спільного обговорення, необхідно записати найбільш слушні думки та 
рішення, а також порівняти їх із допоміжною інформацією, поданої для виконання 
практичної роботи. 

Практична робота №2. Робота із підрядниками при формуванні анімаційних програм 

та івент-заходів 

Хід роботи: 
1. Використовуючи дані таблиці 1, складіть перелік можливих постачальників послуг по 

місцю проживання студента для формування анімаційних заходів для різних категорій 
споживачів (дорослі, діти, круглий стіл, тренінг тощо), використовуючи реальні 
контакти та дані.  

2. Провести градацію усіх постачальників від найбільшого до найменшого, оцінити їхні 
презентації на веб-ресурсах, та письмово обґрунтувати, чи достатньо інформації вони 
подають своїм майбутнім потенційним споживачам. 

 

Практична робота №3. Формування спонсорської пропозиції для проведення заходів 

анімаційного та ділового характеру 

Хід роботи: 
1. Розглянути теоретичну інформацію стосовно видів та типів спонсорської діяльності. 
2. На основі допоміжної інформації сформувати спонсорську пропозицію (на вибір – для 

технічного, фінансового, інформаційного спонсора) для підприємств сфери послуг 
(туристичної фірми, готелю, ресторану та ін.), або залучивши дані заклади 
туристичної індустрії до створення заходу анімаційного та ділового характеру. 
Тематику заходу, для якого формуватиметься спонсорська пропозиція, кожен студент 
обирає сам.  

 

Змістовий модуль 2. Керуюча і керована підсистеми у менеджменті готельної анімації 

 
Тема 6. Керована підсистема у менеджменті готельної анімації 

Класифікація туристів. Особливості роботи з туристами різних категорій. Матеріальна база 
для забезпечення роботи анімаційної служби готелів та туристичних комплексів. Курортна 
анімація. Готельні анімаційні послуги та програми. Організація костюмованих дійств, свят і 
фестивалів. Тематичні парки та шоу-музеї як анімаційні об’єкти. Спортивно-розважальні 
заходи в системі анімаційних послуг. Анімаційні програми для дітей.  
 

Тема 7. Керуюча підсистема у менеджменті готельної анімації 

Стратегічне планування в анімаційній діяльності. Організація роботи анімаційної служби 
готельного підприємства. Мотивація праці персоналу анімаційної служби. Розробка правила 
поведінки аніматорів. 
 
Тема 8. Ігорний бізнес у анімаційній діяльності 

Основні поняття у ігорному бізнесі. Матеріальна база казино та особливості її облаштування. 
Управлінська структура нічних клубів та казино. 
 
Тема 9. Планування та проектування анімаційних програм 

Планування анімаційної діяльності. Вимоги до формування анімаційних програм. Процес 
розробки анімаційних програм. 
 
Тема 10. Управління якістю анімаційного обслуговування 
Умови якісного анімаційного обслуговування. Комфорт як ключовий елемент якісної 
анімаційної програми. 
 



Тема 11. Впровадження та просування анімаційних програм 

Діяльність на стадії впровадження анімаційних програм у туристичний пакет. Стимулювання 
збуту. 
 
Практична робота №4. Формування алгоритму анімаційної програми згідно 

класифікацій турів 

Хід роботи: 
1. Сформувати можливі алгоритми різних анімаційних програм, 

використовуючи загальну класифікацію турів та підібрати можливі варіанти 
допоміжних постачальників послуг до кожної із програм – програми для дорослих, 
для дітей, для людей літнього віку. 

2. При створенні алгоритму слід використати дані із таблиці 2, обираючи 
можливі допоміжні послуги: 

 
Практична робота №5. Фінансове управління заходами та анімаційними програмами 

Хід роботи: 
1. Ознайомитися із поняттями «реєстраційні внески», «продаж квитків», «спонсорська 

діяльність», «реклама», «комісійні винагороди», «бартерні угоди», «гранти», «дотації» 
та ін. 

2. Здійснити поділ усіх статей на «Доходи» та «Витрати». 
 
Практична робота №6. Розрахунок витрат для організації заходів та анімаційних 

програм 

Хід роботи: 
1. Обрати тип заходу згідно класифікації у табл. 1. 
2. Ознайомитися із видами витрат, які необхідно враховувати при плануванні заходів 

різних типів. 
3. За допомогою формул та прикладу, поданому у допоміжній інформації, розрахувати: 

а) мінімальну кількість учасників для самоокупності заходу; 
б) ціну участі або розрахунок кількості учасників для того, щоб запланований вами захід 
відбувся. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Суть та зміст 
анімаційних послуг у 
туризмі 

7 2 2   5  2 2   9 

Тема 2. Організація 
відпочинку від 
найдревніших часів до 
сьогодення 

7 2 2   5  2    9 

Тема 3. Організація 
анімаційної діяльності 
в туризмі. Індустрія 
дозвілля. Поняття 
event-management та 
класифікація 

11 4 4   6  2 2   10 



спеціалізованих 
заходів 

Тема 4. Анімаційний 
готельний менеджмент  

17 4 4   6  2 2   9 

Тема 5. Анімаційні 
послуги як засіб 
задоволення потреб та 
мотивів туристів 

18 4 4   6  2    9 

Разом – зм. модуль 1 60 16 16   28  10 6   46 
Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Керована 
підсистема у 
менеджменті готельної 
анімації 

16 4 4   6  2 2   10 

Тема 7. Керуюча 
підсистема у 
менеджменті готельної 
анімації 

12 4 4   5  2 2   9 

Тема 8. Ігорний бізнес 
у анімаційній 
діяльності 

6 2 2   4      6 

Тема 9. Планування та 
проектування 
анімаційних програм 

10 2 2   5  2    9 

Тема 10. Управління 
якістю анімаційного 
обслуговування 

8 2 2   4      6 

Тема 11. 
Впровадження та 
просування 
анімаційних програм 

8 2 2   4      6 

Разом – зм. модуль 2 60 16 16   28  8 4   46 
Усього годин  120 32 32   56      92 
 
 

5. Теми семінарських занять 

 

Денна форма 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Анімаційні послуги в туризмі та особливості їх організації 2 
2 Організація відпочинку від найдревніших часівдо сьогодення 2 
3 Організація анімаційної діяльності в туризмі 4 
4 Анімаційний готельний менеджмент 2 
5 Потреби та мотиви туристів, їх врахування в анімаційні сфері 2 
6 Керована підсистема у менеджменті готельної анімації 8 
7 Керуюча підсистема у менеджменті готельної анімації 6 
8 Ігорний бізнес у анімаційній діяльності 2 
9 Управління якістю анімаційного обслуговування 2 

10 Впровадження та просування анімаційних програм 2 
 Разом 32 

 
Заочна форма 



№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Анімаційні послуги в туризмі та особливості їх організації 2 
2. Анімаційний готельний менеджмент 2 
3. Потреби та мотиви туристів, їх врахування в анімаційні сфері 2 
4. Керована підсистема у менеджменті готельної анімації 2 
5. Керуюча підсистема у менеджменті готельної анімації 6 
 Разом 10 

 
6. Теми самостійної роботи 

 

Денна форма 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Анімаційні послуги в туризмі: поняття, терміни, тлумачення 5 
2. Етапи історичного розвитку  культурно-дозвіллевої діяльності у 

різних регіонах  
5 

3. Організація анімаційної діяльності як частина економічного 
виробництва та сегмент соціокультурного сервісу 

6 

4. Анімаційний готельний менеджмент 6 
5. Потреби та мотиви туристів як структурні компоненти культурно-

дозвіллевої діяльності 
6 

6. Складові керованої підсистеми менеджменту готельної анімації 6 
7. Складові керуючої підсистеми менеджменту готельної анімації 5 
8. Деякі напрямки та способи організації культурно-дозвіллевої та 

ігрової діяльності у перехідний період 
4 

9. Планування та проектування анімаційних програм 5 
10. Управління якістю анімаційного обслуговування 4 
11. Впровадження та просування анімаційних програм 4 

 Разом 56 

 
Заочна форма 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Анімаційні послуги в туризмі: поняття, терміни, тлумачення 9 
2. Етапи історичного розвитку  культурно-дозвіллевої діяльності у 

різних регіонах  
9 

3. Організація анімаційної діяльності як частина економічного 
виробництва та сегмент соціокультурного сервісу 

10 

4. Анімаційний готельний менеджмент 9 
5. Потреби та мотиви туристів як структурні компоненти культурно-

дозвіллевої діяльності 
9 

6. Складові керованої підсистеми менеджменту готельної анімації 10 
7. Складові керуючої підсистеми менеджменту готельної анімації 9 
8. Деякі напрямки та способи організації культурно-дозвіллевої та 

ігрової діяльності у перехідний період 
6 

9. Планування та проектування анімаційних програм 9 
10. Управління якістю анімаційного обслуговування 6 
11. Впровадження та просування анімаційних програм 6 

 Разом 92 
 

7.  Методи контролю 

Поточний контроль та залік                                                                               



8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумкова 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   Р Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Р 

4 5 5 5 5   24 5 5 4 4 4 4 26 

Т1, Т2, Т3 …Т11 ‒ теми семінарських і практичних занять. 

 

 Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. 
 

9. Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Поточне опитування Тестовий  
модуль 

Поточне опитування Модульна 
контрольна робота 

20 20 20 40 100 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

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 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 
перездачі) 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: 
Учебное пособие для студентов вузов/ Г.А. Аванесова. – М.: Аспект Перс, 2006. – 
236 с.   

2. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 208 с. 

3. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера 
туристской анимации: Учебное пособие / Т.И. Гальперина; Российская 
международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 168 с. 

4. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.   

5. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой 
анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская международная академия 
туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.   

6. Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.  
Допоміжна 



1. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. 
Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с. 

2. Гаджиев Б.Х. Профессиональная подготовка педагогов дополнительного 
образования по профилю спортивно-оздоровительного туризма: Автореф. канд. 
дис. М., 2001. – 23 с. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – К.: Лібра, 2002. 

3. Горлинская Н. Массовик-затейник. Организация корпоративных мероприятий. 
Универсальные сценарии для любой компании/ Н. Горлинская – М.: АСТ: Астрель, 
2007. – 253 с.   

4. Далинский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах.  
5. Жданова О.М. Управління фізичною культурою. 
6. Записоцький А.С. Методика роботи молодіжної дискотеки. 
7. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. 

Минобразования РФ. – М.: РМАТ, 2002, с. 151. 
8. Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе. – М.: Феникс, 2005. – 314 с. 
9. Лавров Ф.Н. Профессиональна подготовка менеджеров-аниматоров в 

образовательных учреждениях туристического профиля: Автореф. канд. дис. М., 
2000. – 19 с. 

10. Об анимационной деятельности в туристических и спортивно-оздоровительных 
учреждениях/ И.И. Булыгина, Российская международная академия туризма. – М.: 
2004. 

11. Організація дозвілля в туристичній індустрії. Опорний конспект лекцій для 
студентів професійного спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» 
варіативної компоненти «Менеджмент туристичної індустрії» 

12. Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. /За ред. проф. Федорченка В.К., проф. Фоменка Н.А., доц. Скрипник М.І., 
доц. Цехмістрової Г.С. / – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 296 с.     

9. Інформаційні ресурси 
1. http://bibook.ru/books/33967/default.htm    
2. http://dw6.ru/ponyatiye_i_funktsii_animatsii.html 
3. https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13209  
4. www.tourlib.columb.net.ua  
5. www.tourism.gov.ua  
6. http://www.tourism.puet.edu.ua/files/licrus16/otad_oc.pdf  
7. www.zakon.rada.gov.ua 
8. https://nauchforum.ru/studconf/gum/ii/365  
9. http://netref.ru/opredelenie-animacii-v-turizme-i-gostepriimstve-ponyatie.html  
10. https://novosti-turbiznesa.info/articles-13-1.html  
11. http://www.pglu.ru/store/catalog/courses/animatsiya_v_turizme_i_gostinichnom_servise/  
12. https://www.scienceforum.ru/2015/1356/8610  
13. http://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/animatsiya-v-turizme.html 
14. https://studbooks.net/781837/turizm/tipologiya_vidy_funktsii_animatsii_turizme   
15. http://tourlib.net/statti_tourism/ageeva.htm  
16. http://tourism-book.com/pbooks/book-35/ru/chapter-1684/  

 
 
Автор ________________________________/Масюк Ю.О./ 
 

 

 


