
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 2  

Галузь знань 
24 Сфера 

обслуговування 
 

Нормативна 
(за вибором студента) 

 

Модулів 

Напрям 
241 Готельно-

ресторанна справа  
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
Готельно-ресторанна 

справа 

2  
 Семестр 

Загальна кількість годин 
64 

4-й  

Лекції 

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

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

 32 год.  

Практичні, семінарські 

32 год.  
Лабораторні 

  

Самостійна робота 

  
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

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

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 

4 2 2          

Тема 2. Організація 
відпочинку від 
найдревніших часів до 
сьогодення 

4 2 2          

Тема 3. Організація 8 4 4          



анімаційної діяльності 
в туризмі. Індустрія 
дозвілля. Поняття 
event-management та 
класифікація 
спеціалізованих 
заходів 

Тема 4. Анімаційний 
готельний менеджмент  

8 4 4          

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

8 4 4          

Разом – зм. модуль 1 32 16 16          
Змістовий модуль 2. 

Тема 6. Керована 
підсистема у 
менеджменті готельної 
анімації 

8 4 4          

Тема 7. Керуюча 
підсистема у 
менеджменті готельної 
анімації 

8 4 4          

Тема 8. Ігорний бізнес 
у анімаційній 
діяльності 

4 2 2          

Тема 9. Планування та 
проектування 
анімаційних програм 

4 2 2          

Тема 10. Управління 
якістю анімаційного 
обслуговування 

4 2 2          

Тема 11. 
Впровадження та 
просування 
анімаційних програм 

4 2 2          

Разом – зм. модуль 2 32 16 16          

Усього годин  64 32 32          

 
 

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 часів до сьогодення. 

Передумови розвитку туристичної анімації 
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 

 
6. Методи контролю 

 

Поточний контроль та залік 

                                                                                
7. 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. 

 

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 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Задовільно 
 
 

8. 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 
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