




3  

1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

Сьогодні між курортними готелями, санаторіями, 

туристськими центрами та іншими засобами розміщення 

існує жорстка конкурентна боротьба за клієнта. За усіх рівних 

умов з розміщення, харчування та інших послуг головну роль 

у цій проти боротьбі може відіграти організація дозвілля 

відпочиваючих. З цією метою в багатьох засобах розміщення 

створюється відповідна матеріально-технічна база і 

організовуються системні анімаційні служби. Дисципліна 

«Організація анімаційних послуг» направлена на 

ознайомлення з теоретичними основами анімації в соціально-

культурному сервісі та туризмі, специфікою надання 

анімаційних послуг та підготовки анімаційної команди, 

залучення уваги керівників і менеджерів підприємств туризму 

та відпочинку до необхідності впровадження в свою 

діяльність анімаційних служб, надання методичних 

рекомендацій з організації анімаційних послуг в туризмі.  

Мета вивчення Вивчення місця, ролі та можливостей анімаційного 

обслуговування туристів у сучасному світовому та 

національному туристичному бізнесі; розуміння необхідності 

використання рис національних традицій, свят, звичаїв, 

обрядів та інших форм народної творчості українців для 

покращення організації дозвілля відпочиваючих; 

застосування різноманітних програм анімаційного 

обслуговування для підвищення привабливості національного 

туристичного продукту, формування мотивації до їх 

запровадження на різних етапах обслуговування вітчизняних 

та іноземних туристів. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань 

та практичних навичок щодо:  

 вивчення поняття «анімація» в туризмі, її роль та місце 

в туристичному обслуговувані;  

 знання історичних засад зародження та розвитку 

анімаційних форм дозвілля різних культур та народів; 

 вміти аналізувати суть основних форм туристичної 

анімації, знати основи анімаційної діяльності в туризмі, 

сценарії організації анімаційних програм; 

 виявляти основні проблеми в підготовці фахівця-

аніматора 

Пререквізити Основи туризмознавства, організація екскурсійної діяльності, 

транспортного обслуговування та музеєзнавство, основи 

туристичного бізнесу 

Результати РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 



4  

навчання професійній діяльності. 

РН 10. Забезпечувати процес комплексного обслуговування 

клієнтів під час надання туристичної послуги та реалізації 

туристичного продукту. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, лідерства 

для налагодження комунікації у професійній діяльності. 

РН 14. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг у професійній діяльності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології для розв’язання професійних задач. 

 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
3(2)-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  90 

6(4)-й 4-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

В т.ч. індивідуальне 

завдання 

- 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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3.Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

Усього 
У тому числі 

Л П Лаб. Інд. С. Р. Л П С. Р 

1 2 3 4 5 6 7    

Змістовний модуль 1: ТЕМА 1. Основи 

організації анімаційних послуг в 

туризмі. 

9 1 2   6 1 1  

Змістовний модуль 2: ТЕМА 2. 

Зародження та історичний розвиток 

анімаційних форм дозвілля.  

9 1 2   6  

Змістовний модуль 3: ТЕМА 3. 

Організація анімаційних послуг в 

готелях і туристичних комплексах..  

9 1 2   6 1 1  

Змістовний модуль 4 : ТЕМА 4.  

Структура та організація діяльності 

анімаційних підрозділів туристичних 

підприємств 

9 1 2   6  

Змістовний модуль 5 : ТЕМА 5.  

Роль аніматорів в організації і 

реалізації анімаційних програм 

9 1 2   6 1 1  

Змістовний модуль 6 : ТЕМА 6.  

Види анімаційних послуг, як складові 

елементи анімаційних програм 

9 1 2   6  

Змістовний модуль 7 : ТЕМА 7.  

Сценарно режисерські основи анімації 

в туризмі 

9 1 2   6 1  

Змістовний модуль 8 : ТЕМА 8. 

Організація ігрової та спортивної 

анімації  

9 1 2   6   

Змістовний модуль 9 : ТЕМА 9.  

Музична та танцювальна анімація. 

Специфіка вербальної анімації 

9 1 2   6 1 1  

Змістовний модуль 10 : ТЕМА 10.  

Організація анімаційних шоу 

Свято як основа комплексної анімації, 

карнавальна анімація. 

9 1 2   6 1  

Усього годин 90 10 20   60 6 4 80 
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Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Змістовний модуль 1: ТЕМА 1. Вступ. Теоретичні основи 

анімаційної діяльності 
6 

2 
Змістовний модуль 2: ТЕМА 2. Соціально-психологічні аспекти 

анімаційної діяльності 
6 

3 
Змістовний модуль 3: ТЕМА 3. Анімаційне обслуговування як 

вид професійної діяльності 
6 

4 
Змістовний модуль 4: ТЕМА 4. Анімаційне обслуговування як 

вид професійної діяльності 
6 

5 Змістовний модуль 5: ТЕМА 5. Особливості готельної анімації 6 

6 
Змістовний модуль 6: ТЕМА 6. Анімаційний готельний 

менеджмент 
6 

7 
Змістовний модуль 7: ТЕМА 7. Особливості роботи анімаційної 

служби в готелях та туркомплексах 
6 

8 
Змістовний модуль 8: ТЕМА 8. Технологія розробки анімаційних 

програм 
6 

9 
Змістовний модуль 9: ТЕМА 9. Ігровий бізнес як різновид 

анімаційної діяльності 
6 

10 
Змістовний модуль 10: ТЕМА 10. Особливості анімаційної 

діяльності у закладах ресторанного господарства 
6 

 Разом 60 

 

4. Індивідуальні завдання- 
 

 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 
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- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 

письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 
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Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  

Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100 балів. 

Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(залік)* 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

* -  Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів, якщо студент складає іспит то модульні 

бали йому автоматично не зараховуються 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 
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90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

10.  Питання до екзамену. 

1. Сутність поняття «анімація».  

2. Роль і значення анімаційної послуги, як складової частини турпродукту. 

3. Головні вимоги до організації анімаційної діяльності.  

4. В чому полягає головна мета анімації в туризмі?  

5. Сутність поняття «готельна анімація».  

6. Сутність поняття «рекреаційна анімація».  

7. Сутність поняття «туристська анімація»  

8. Що можна віднести до додаткових анімаційних послуг?  

9. Охарактеризуйте розходження трьох основних типів туристської анімації 

в залежності від важливості, пріоритетності й обсягу анімаційних 

програм у загальній програмі подорожі.  

10. Функції туристської анімації.  

11. Взаємозв'язок готельних і анімаційних послуг.  

12. Передумови виникнення туранімації.  

13. Організація дозвілля в Давній Греції.  

14.  Організація дозвілля в Стародавньому Римі.  

15.  Організація дозвілля в Середньовіччі.  

16. Організація дозвілля на Русі від стародавніх часів до наших днів.  

17.  Сутність поняття «анімаційна послуга».  

18. Назвіть фактори, від яких залежить туристська активність.  

19.  Форми роботи з різними віковими групами відпочиваючих.  
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20. Які типи особистості туристів можна виділити за їх відношенням до 

проведення дозвілля?  

21.  Назвіть фактори, що впливають на формування і зміну етносів.  

22.  Який вплив мають національні особливості туристів на розробку 

анімаційних заходів?  

23. Дайте визначення терміну «анімаційна програма».  

24.  Назвіть основні види анімації.  

25. Які потреби здатна задовольнити туранімація?  

26. За рахунок чого можна досягти найбільшого відновлюючи результату в 

анімації?  

27. Який характер носять анімаційні програми?  

28.  Охарактеризуйте основні типи напрямків і програм туристської анімації. 

29.  Які цілі необхідно враховувати при розробці анімаційних програм?  

30.  Назвіть підсистеми створення анімаційної програми.  

31.  Основні етапи технологічного процесу розробки анімаційної програми.  

32. Критерії повноцінності дозвілля.  

33. Які фактори необхідно враховувати при розробці анімаційних програм?  

34. У чому полягає сутність спортивної анімації?  

35. Назвіть основні види рухливих ігор, які аніматори застосовують у своїй 

діяльності з метою залучення туристів до активних дій.  

36. На розвиток яких фізичних якостей людини направлені рухливі ігри?  

37.  Охарактеризуйте види аеробіки, які використовують в анімації туризму у 

відповідності до класифікації.  

38. Як впливає місце розташування туркомплексу на його інфраструктуру?  

39. Надайте визначення поняттю «менеджмент готельної анімації».  

40. Охарактеризуйте складові поняття «анімаційний менеджмент».  

41. В чому полягає специфіка анімаційного менеджменту?  

42. Назвіть основні функції анімаційного менеджменту, як одного з видів 

спеціалізованого виробничого менеджменту. Охарактеризуйте 

взаємозв'язок і взаємопроникнення в часі цих функцій.  
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43. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні 

функції планування?  

44. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні 

функції організації?  

45. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні 

функції мотивації?  

46. Які завдання анімаційного менеджменту реалізують при виконанні 

функції аналізу і контролю?  

47. Охарактеризуйте вплив різних систем середовища гостинності на процес 

перетворення потреб туриста на його задоволеність. Яку роль у цьому 

процесі відіграє персонал анімаційної служби?  

48. Яку роль повинен виконувати головний менеджер з анімації (шеф-

аніматор) в процесі надання анімаційних послуг?  

49. Що є предметом, знаряддям і результатом праці менеджера з анімації?  

50. Охарактеризуйте систему анімаційного менеджменту, як частину 

загальної системи управління туркомплексом. 

51.  Хто виступає суб’єктом в анімаційному менеджменті туристського 

комплексу?  

52. Хто виступає об’єктом в анімаційному менеджменті туркомплексу?  

53.  Що є стратегічною метою управління анімаційним процесом?  

54.  Поняття „тактика управління” анімаційним процесом.  

55. Назвіть складові, необхідні для ефективної реалізації анімаційної 

діяльності.  

56. Дайте визначення поняттю «анімаційна служба».  

57. У чому полягає головне завдання анімаційної служби туристського 

комплексу?  

58. Функціональна схема управління анімаційною службою в готелі.  

59. Що можна віднести до матеріально-технічної бази анімаційних програм?  

60.  У чому полягає державний і соціальний ефект туристської анімації в 

рекреаційній діяльності?  
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61. Яку роль відіграє професійна підготовка туристських аніматорів у 

діяльності підприємств сфери гостинності?  

62. Загальні вимоги до підготовки персоналу анімаційної служби.  

63.  Функціональні обов’язки тураніматорів.  

64. Загальні правила поведінки аніматора в готельному комплексі.  

65.  Планування анімаційних заходів з врахування вікових груп.  

66. Рухливі ігри на дитячому майданчику.  

67. Рухливі ігри в дитячому басейні.  

68. Сутність поняття «ігровий бізнес».  

69.  Які азартні ігри пропонують сучасні ігорні заклади?  

70.  Хто виступає споживачами послуг казино?Які тенденції простежуються 

в зміні соціального складу клієнтів ігорних закладів?  

71. Якою матеріальною базою для нормального функціонування повинен 

володіти ігорний заклад?  

72. Загальні вимоги до підготовки персоналу ігорних закладів. Яку роль 

відіграють особистісні якості?  

73.  У чому полягає складність управління персоналом в ігорному бізнесі?  

74. Посадові обов'язки персоналу казино (круп'є; інспектора; менеджера). 75. 

Історія і традиції карнавалів.  

75.  Сучасний карнавальний рух.  

76.  Костюмовані тури.  

77.  Класифікація тематичних парків.  

78.  Анімаційні програми в тематичних парках.  

79.  Специфіка режисури туристичних анімаційних програм.  

80. . Анімаційна діяльність, як частина соціальної культурно-дозвіллєвої 

діяльності.  

81. Види театралізованих дійств.  

82. Драматургія анімаційних культурно-дозвіллєвих туристичних програм.  

83. Режисура анімаційних культурно-дозвіллєвих туристичних програм. 
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11. Рекомендована література 

Основна 

1. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: Учебн. пособие. – 

Харьков: Прапор, 2006. – 160 с. 

2. 7. Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник. – К.: 

АЛЬТЕРПРЕС, 2004. – 288 с.  

3. Бойко І. Д. Організація анімаційних послуг в туризмі: Методичні вказівки до 

виконання практичних робіт. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 24 с.  

4. Бойко І. Д. Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація анімаційних 

послуг в туризмі». – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 17 с.  

5.  Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 208 с.  

6. Воронина А. Б. Анимация в туризме. Учебноепособие. – Симферополь : ЧП 

«Предприятие Феникс», 2008 – 196 с.  

Додаткова  

1. Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу. – 

Луцьк.: ПП. Іванюк, 2015. – 32 с.  

2.  Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу. – 

Луцьк.: Поліграфічний центр «Друк Формат», 2020. – 36 с.  

3.  Єрко І. В. Організація туристичних клубів на базі вищих навчальних закладів 

як чинник розвитку масового туризму : Перспективи розвитку туризму в 

Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. 

Видання третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. – Луцьк : ІВВ Луцького 

НТУ, 2017. – С. 89-103.  

7.  Єрко І. В. Заклади дозвілля та розваг Північно-Західного економічного району 

України : Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : 

збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. доц. Н. В. Коленда. 

– Луцьк, 2017. – С 228-230.  

8. Єрко І. В. Культурно-пізнавальний туризм альтернативного спрямування 

Волинської області : Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції присвяченої 35-річчю 

створення кафедри економічної та соціальної географії у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 6–7 квітня 2017 р.) / 

за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – С. 

161-163.  

9.  Єрко І. В. Культурно-дозвіллєва діяльність Волинської області як складова 

розвитку туризму регіону :Міжнародна наукова географічна конференція м. 

Берегове, 31.03. –01.04. 2016 р. – с. 555-562.  
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Режим доступу: http: //mincult.kmu.gov.ua. 
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2. Сайт, присвячений організації дитячого дозвілля [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/.  

3. Найбільш екзотичні свята світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mustang.lviv.ua.  

4. ТОП-8 країн для азартних ігор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://autotravel.ua 
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