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Силабус курсу ______Організація анімаційних послуг_________ 

________2018-2019___________ навчального року 

 

 
Назва курсу Організація анімаційних послуг 

Адреса викладання 

курсу 

Україна, м. Львів, вул. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», 241 «Готельно-ресторанна 
справа» 

Викладачі курсу Масюк Юлія Олегівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
туризму Львівського національного університету ім. І.Франка 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Масюк Ю.О. e-mail: joliebox@gmail.com, Yuliya.Masyuk@lnu.edu.ua 
посилання на веб-сторінку викладача: 
https://geography.lnu.edu.ua/employee/masyuk-yuliya-olehivna Веб-сайт 
Львівського національного університету ім. І. Франка. 
Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка 41, кім. 4, т.: (032) 2394603 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 
Google, Viber або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/employee/masyuk-yuliya-olehivna  
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб стати фахівцем туристичної галузі і посісти 
конкурентоздатну позицію на ринку праці. Тому у курсі представлено як 
огляд методик, основ організації анімаційних послуг, так і процесів та 
інструментів, які потрібні для підвищення ефективності розвитку 
персоналу для сфери обслуговування.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація анімаційних послуг» є нормативною 
дисципліною з спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для 
освітньої програми бакалавра, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 2 
кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Організація анімаційних 
послуг» є формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок 
управлінської роботи, психологічних підходів, мотиваційних методик для 
застосування у роботі з людьми в туристичному бізнесі.  
Завдання курсу: організація управлінської праці менеджерів-аніматорів 
різних рівнів управління та формування її складових; аналіз 
мотиваційних чинників для споживачів анімаційних послуг; виявлення 
особливостей врахування потреб та мотивів туристів при організації 
анімаційної діяльності; вивчення методів управління, освоєння специфіки 
управління персоналом; вивчення підходів до ефективного планування 
анімаційної діяльності. 

Література для Основна література 
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вивчення 

дисципліни 

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.  

7. Шумович А.В. Великолепные мероприятия: Технологии и практика 
event-management / Александр Шумович. – 3-е изд. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2008. –  336 c.      

 

Додаткова література: 
 

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

9. Bachek Jacub B. Animacja czasu wolnego w tyrystyce: Praktyczny 
Podręcznik dla A nimatorów. Wydanie 6, poprawione. – Warszawa, 
wydawnictwo STAGEMAN POLSKA, 2013. – 115 s.       

10. 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. 

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

12. Далинский А.В. Культурно-массовая работа в здравницах.  
13. Жданова О.М. Управління фізичною культурою. 
14. Записоцький А.С. Методика роботи молодіжної дискотеки. 
15. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. 

Минобразования РФ. – М.: РМАТ, 2002, с. 151. 
16. Кувватов С.А. Активный отдых на свежем воздухе. – М.: Феникс, 

2005. – 314 с. 
17. Лавров Ф.Н. Профессиональна подготовка менеджеров-аниматоров 

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

18. Масюк Ю.О. Організація анімаційної діяльності. Навчально-
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методичні матеріали / Ю.О. Масюк. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 30 с.  

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

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

21. 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. 

Тривалість курсу 64  год. 
 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32годин 
семінарських/практичних занять 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
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. 

Ключові слова Анімація, анімаційна діяльність, індустрія розваг, сфера обслуговування, 
захід, івент-менеджмент 

Формат курсу Очний  
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 
науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 
глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 
навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 
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своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  

 Проведення лекцій, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нище у додатку у формі СХЕМИ КУРСУ** 
Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці ІІ семестру 
Письмовий/комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 
туристичної індустрії, менеджменту, достатніх для сприйняття 
категоріального апарату  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, практичні та семінарські побудовані у формі діалогу зі 
здобувачами вищої освіти. 
 Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 
- пояснення та наведення прикладів з діяльності суб’єктів туристичного 
ринку; 
- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 
Практичне/семінарське заняття:  

- доповідь, відповідь, обговорення; 
- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 
забезпечення.  
За узгодженням зі студентами та керівництвом вузу можливе 
відвідування конференцій та інших подій для практичного ознайомлення 
з інструментами ринку послуг. 

Необхідне 

обладнання 

Передбачається використання проектора та ПК. Для вивчення курсу 
достатньо володіти загально вживаними програми такими як Microsoft 
Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів___25__ 
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів__25____ 
 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів__50__ 
Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 
 
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 

 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 
всі види 

Оцінка 
ЕКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 
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навчальної 
діяльності 

для екзамену, 
курсової 
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) 

 

 
Письмові роботи: реферат, одна контрольна робота на протязі семестру. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, 
що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 
Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 
заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 
строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не 
зможуть знайти самостійно, можна отримати у бібліотеці Стефаника та 
Драгоманова. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 
цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 
студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

1. Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі. Анімація, причина та 
фактори її розвитку. 

2. Принципи, завдання і функції анімації.  
3. Особливості та характеристика анімаційних послуг.  
4. Види та напрямки анімації у туризмі. 
5. Організація відпочинку від найдревніших часів до сьогодення. 
6. Суб’єкти анімаційної діяльності як складові індустрії розваг, 
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особливості їх роботи. 
7. Анімаційні послуги у структурі туристичного продукту. 

Взаємозв’язки між суб’єктами анімаційної діяльності. 
8. Анімаційні послуги як засіб задоволення потреб туристів. 
9. Класифікація потреб за А. Маслоу. 
10. Мотивація споживачів анімаційних послуг. Теорія мотивації Д. 

Дж. Шварца. 
11. Особливості врахування потреб та мотивів споживачів при 

організації заходів різних типів.  
12. Поняття заходу, спеціального заходу, спеціальної події. 
13. Типи спеціальних заходів. 
14. Поняття івент-індустрії.  
15. Види аудиторій та заходів. 
16. Маркетинговий мультиплікатор заходу. 
17. Етапи життєвого циклу заходу (модель Дж. Голдблатта). 
18. Підготовка заходу за концепцією «12П». 
19. Сегментація індустрії зустрічей/ івент-індустрії за ініціатором 

зустрічі. 
20. Класифікація заходів за типом (за О. Шумовичем). 
21. Поняття менеджменту анімації.  
22. Складові готельної анімаційної діяльності.  
23. Суб’єкт та об’єкт управління в анімаційному менеджменті 

туркомплексу.  
24. Функції анімаційного менеджменту. 
25. Класифікація туристів. Особливості роботи з туристами різних 

категорій.  
26. Матеріальна база для забезпечення роботи анімаційної служби 

готелів та туристичних комплексів.  
27. Курортна анімація. Готельні анімаційні послуги та програми.  
28. Організація костюмованих дійств, свят і фестивалів.  
29. Тематичні парки та шоу-музеї як анімаційні об’єкти.  
30. Спортивно-розважальні заходи в системі анімаційних послуг. 

Анімаційні програми для дітей.  
31. Стратегічне планування в анімаційній діяльності. 
32. Організація роботи анімаційної служби готельного підприємства. 
33. Мотивація праці персоналу анімаційної служби. Розробка правила 

поведінки аніматорів. 
34. Основні поняття у ігорному бізнесі.  
35. Матеріальна база казино та особливості її облаштування.  
36. Управлінська структура нічних клубів та казино. 
37. Планування анімаційної діяльності. Вимоги до формування 

анімаційних програм. Процес розробки анімаційних програм. 
38. Умови якісного анімаційного обслуговування.  
39. Комфорт як ключовий елемент якісної анімаційної програми. 
40. Діяльність на стадії впровадження анімаційних програм у 

туристичний пакет. Стимулювання збуту. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 
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** Схема курсу «Організація анімаційних послуг» 
Тиж./ 
дата/ 
год. 

Тема, план, короткі 
тези 

Форма 
діяльності 
(заняття)* 

Література Завдання, 
год. 

Термін 
виконання 

1. 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. 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
доповідь, 

бесіда 
обговорення 

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.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.   

2 До 
наступного 
семінарського 
заняття (один 
раз в 
тиждень) 

2. Тема 2. Організація 

відпочинку від 

найдревніших часів 

до сьогодення. 

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. 

Лекція, 
семінарське 

заняття 

1.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. 

2 До 
наступного 
семінарського 
заняття (один 
раз в 
тиждень) 

3. Тема 3. Організація 

анімаційної 

діяльності в 

туризмі. Індустрія 

дозвілля. Поняття 

event-management 

та класифікація 

спеціалізованих 

заходів. Суб’єкти 
анімаційної 
діяльності як 
складові індустрії 

 Лекція, 
семінарське 

заняття, 
доповідь, 

бесіда 
обговорення 

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. Шумович А.В. 
Великолепные мероприятия: 
Технологии и практика event-
management / Александр 
Шумович. – 3-е изд. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2008. 

4 Завдання 
розраховане 
на два заняття 
(заняття 
відбувається 
раз в 
тиждень) 
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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). 

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

4. 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. 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
доповідь, 

бесіда 
обговорення 

1. Бабарицька В.К., 
Малиновська О.Ю. 
Менеджмент туризму. 
Туроперейтинг. Понятійно-
термінологічні основи, 
сервісне забезпечення 
турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 
2004. – 288 с. 
2.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. 
Менеджмент туристской и 
гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 128 с.   
 

4 Завдання 
розраховане 
на два заняття 
(заняття 
відбувається 
раз в 
тиждень) 

5. 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. 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
доповідь, 

бесіда 
обговорення 

1.Бабарицька В.К., 
Малиновська О.Ю. 
Менеджмент туризму. 
Туроперейтинг. Понятійно-
термінологічні основи, 
сервісне забезпечення 
турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 
2004. – 288 с. 
2.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. 
Менеджмент туристской и 
гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 128 с.   
3. Шумович А.В. 
Великолепные мероприятия: 
Технологии и практика event-
management / Александр 
Шумович. – 3-е изд. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2008. 
–  336 c.      
 

4 Завдання 
розраховане 
на два заняття 
(заняття 
відбувається 
раз в 
тиждень) 

6. Тема 6. Керована 

підсистема у 

Лекція, 
семінарське 

1.Аванесова Г.А. Культурно-
досуговая деятельность: 

4 Завдання 
розраховане 
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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.  

заняття, 
доповідь, 

бесіда 
обговорення 

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

на два заняття 
(заняття 
відбувається 
раз в 
тиждень) 

7. 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. 

Лекція, 
семінарське 

заняття, 
доповідь, 

бесіда 
обговорення 

1.Бабарицька В.К., 
Малиновська О.Ю. 
Менеджмент туризму. 
Туроперейтинг. Понятійно-
термінологічні основи, 
сервісне забезпечення 
турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 
2004. – 288 с. 
2.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. 
Менеджмент туристской и 
гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 128 с.   
3. Шумович А.В. 
Великолепные мероприятия: 
Технологии и практика event-
management / Александр 
Шумович. – 3-е изд. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2008. 
–  336 c.      

4 Завдання 
розраховане 
на два заняття 
(заняття 
відбувається 
раз в 
тиждень) 

8.  Тема 8. Гральний 

бізнес у анімаційній 
діяльності. Основні 

Лекція 1.Гальперина Т.И. Режиссура 
культурно-досуговых 
программ в работе менеджера 
туристской анимации: 

2 До 
наступного 
семінарського 



 11

поняття у гральному 
бізнесі. Матеріальна 
база казино та 
особливості її 
облаштування. 
Управлінська 
структура нічних 
клубів та казино. 

Учебное пособие / Т.И. 
Гальперина; Российская 
международная академия 
туризма. – М.: Советский 
спорт, 2006. – 168 с. 
2.Горлинская Н. Массовик-
затейник. Организация 
корпоративных мероприятий. 
Универсальные сценарии для 
любой компании/ Н. 
Горлинская – М.: АСТ: 
Астрель, 2007. – 253 с.   

заняття (один 
раз в 
тиждень) 

9. Тема 9. 

Планування та 

проектування 

анімаційних 

програм.  

Планування 
анімаційної 
діяльності. Вимоги 
до формування 
анімаційних 
програм. Процес 
розробки 
анімаційних 
програм. 

Лекція 1.Бабарицька В.К., 
Малиновська О.Ю. 
Менеджмент туризму. 
Туроперейтинг. Понятійно-
термінологічні основи, 
сервісне забезпечення 
турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 
2004. – 288 с. 
2.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. 
Менеджмент туристской и 
гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 128 с.   

2 Завдання 
розраховане 
на одне 
заняття 
(заняття 
відбувається 
раз в 
тиждень) 

10. Тема 10. 

Управління якістю 

анімаційного 

обслуговування. 
Умови якісного 
анімаційного 
обслуговування. 
Комфорт як 
ключовий елемент 
якісної анімаційної 
програми. 

Лекція 1.Бабарицька В.К., 
Малиновська О.Ю. 
Менеджмент туризму. 
Туроперейтинг. Понятійно-
термінологічні основи, 
сервісне забезпечення 
турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 
2004. – 288 с. 
2.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. 
Менеджмент туристской и 
гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 128 с.   

2 Завдання 
розраховане 
здати в кінці 
семестру 

11. Тема 11. 

Впровадження та 

просування 

анімаційних 
програм. Діяльність 
на стадії 
впровадження 
анімаційних програм 
у туристичний 
пакет. 
Стимулювання 
збуту. 

Лекція 1.Бабарицька В.К., 
Малиновська О.Ю. 
Менеджмент туризму. 
Туроперейтинг. Понятійно-
термінологічні основи, 
сервісне забезпечення 
турпродукту: Навчальний 
посібник. – К.: Альтерпрес, 
2004. – 288 с. 
2.Гаранин Н.И., Булыгина И.И. 
Менеджмент туристской и 
гостиничной анимации: 
Учебное пособие. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 128 с.   

2 Завдання 
розраховане 
здати в кінці 
семестру 

 


