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ВСТУП 

  
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація анімаційних 

послуг» є 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 турпродукту, формування мотивації 

до їх запровадження на різних етапах обслуговування вітчизняних та іноземних 

туристів. 

Основними завданнями, які мають бути вирішені в процесі викладання 

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

туристичному обслуговувані; розглянути історичні засади зародження та розвитку 

анімаційних форм дозвілля різних культур та народів; проаналізувати суть 

основних форм туристичної анімації, ознайомити студентів з основами анімаційної 

діяльності в туризмі, сценаріями організації анімаційних програм; виявити основні 

проблеми в підготовці фахівця-аніматора. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти, слухачі, 

студенти повинні знати: 

- специфіку педагогічної анімаційної діяльності, форми дозвілля й 

відпочинку; 

- основи психології спілкування, вікової психології та конфліктології; 

- особливості мовної інтерактивної комунікації, невербальних 

комунікаційних засобів тощо; 

- менеджмент аніматорської діяльності; 

- психологію, етику спілкування з представниками різних 

національностей. 

- психологію анімаційної комунікації; 

- менеджмент аніматорської діяльності; 

- основи режисури, діджеїнгу в роботі аніматора; 

- основи хореографії, аеробіки, ритміки і пластики аніматора. 

вміти: 

- складати цікаві анімаційні програми відповідно потреб і запитів 

споживача;  

- враховувати вікові, психологічні, етнічні, релігійні та інші особливості 

споживача анімаційних послуг і на основі цього забезпечувати 

індивідуальний диференційований підхід;  

- організовувати розваги й дозвілля дітей та дорослих; 

- формувати сценарії свят, шоу-програми розважальний заходів. 

- влаштовувати відпочинок на базі готельно-відпочинкових комплексів; 

- організовувати різні види ігор в приміщенні та на свіжому повітрі. 

- проводити анімаційні заходи різних видів (спортивна, дитяча анімація); 
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Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни як «Організація виробництва та 

обслуговування», «Організація туристичних подорожей», «Харчові технології», 

«Організація екскурсійної діяльності», «Організація рекреаційних послуг» і є 

підґрунтям для вивчення дисциплін туристського циклу. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Шифр та найменування 

галузі знань, код та 

найменування 

спеціальності, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ESTS – 5 

 

Освітньо-професійна 

програма першого рівня 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційної програми 

за усіма спеціальностями 

 

Нормативна 

(за вибором) 

Кількість розділів – 2 
Рік підготовки: 

4-й  

Загальна кількість 

годин – 150 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної  

роботи – 2 

28 год.  

Семінарські 

26 год.  

Практичні 

  

Самостійна робота 

96 год.  

Вид контролю:  

Екзамен  

 

 
Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
роботи становить:  
для денної форми навчання – 1/1 

для заочної форми навчання – ½. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре; 
«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 
Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

   
90-100 балів 5 «відмінно» А 

   
83-89 балів 4 «дуже добре» В 

   
76-82 балів 4 «добре» С 

   
68-75 бали 3 «задовільно» D 

   
60-67 бали 3 «достатньо» Е 

   
35-59 балів 2 «незадовільно» FX 

   
1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

   

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ  

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, 

кейс-метод, презентації, метод проектної роботи.  
Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 
шляхом виконання студентами:  
1) тестових завдань:   
2) написанням есе; 

3) презентацій і виступів на наукових заходах; 

4) підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

                          ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Теоретичні та практичні засади організації анімації в туризмі 

  
Тема 1. Сутність анімації в туризмі. 

Сутність поняття «дозвілля». Соціальний феномен вільного часу. Сутність 

анімації в туризмі.  Анімаційні форми дозвілля у практиці роботи закладів туризму та 

відпочинку (готельно-курортних, спортивних, оздоровчих тощо). Функції активного 

відпочинку. Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні. 
  

Тема 2. Типологія та функції  анімації.   

Види анімації як елементи анімаційних програм. Типологія анімації в туризмі: 

рекреаційна та туристична анімація. Анімація та спорт. Особливості та значення 

готельної анімації. Основні функції туранімації: адаптаційна, компенсаційна, 

стабілізуюча, оздоровча, інформаційна, освітня, вдосконалююча, рекламна. 

 

Тема 3. Історія організації дозвілля.  

Анімаційні форми дозвілля Стародавньої Греції. Дозвіллєва культура 

Стародавнього Риму. Анімаційні форми дозвілля Середньовіччя та епохи Ренесансу. 

Святкова культура українців. 

 

Тема 4. Особливості надання анімаційних послуг різним категоріям 

туристів. 
Класифікація туристів. Психотипи особистості. Типи туристів. Специфіка 

роботи з іноземцями. Особливості роботи з туристами різних категорій. Форми 

роботи з різними віковими групами відпочивальників. Класифікація туристів за 

ставленням до влаштування дозвілля. Національні особливості туристів та їх 

врахування при складанні анімаційних програм. 

 

Тема 5. Мовленнєва культура аніматора. 

Особливості вербальної та невербальної комунікації в роботі аніматора. 

Культура мовлення. Мовний етикет. Чистота мови. Основні вимоги до мовлення 

аніматора. Етикет спілкування з гостями. Психологічні особливості туристів з різних 

країн світу. Професійна мораль. Жести  і міміка в роботі аніматора. Специфіка 

«дитячого аніматора». 

 

Тема 6. Персонал служби анімації.  

Анімаційна служба в менеджменті готельної анімації. Особливості готельної 

анімації. Орієнтовний графік роботи тур аніматора. Анімаційна служба в 

менеджменті готельної анімації. Характеристика професії аніматора. Характеристика 

персоналу готельних анімаційних служб. Працеграма професії тур аніматора. 

Набуття професійних якостей аніматора. Особистісні якості аніматора. Організація 

роботи аніматорів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

 Організація анімаційних програм в закладах розміщення  

 

Тема 7. Технологія створення анімаційних програм. 

 Види анімаційних послуг, як складові елементи анімаційних програм. 

Технологічний процес розробки анімаційних програм. Основні етапи технологічного 

процесу розробки анімаційної програми. Робота над удосконаленням анімаційної 

програми. Реклама анімаційних програм. Основні вимоги та методи створення до 

анімаційних програм. Види анімаційних послуг, як складові елементи анімаційних 

програм. 

 

Тема 8. Гра як основа анімації. 

Поняття, сутність ігор. Історія зародження ігор. Форми ігрової діяльності. 

Сценарії ігрових програм. Дитячі, спортивні, логічні, настільні, азартні ігри. Види 

ігор в туристичних комплексах. Ігри на свіжому повітрі. 

 

Тема 9. Організація спортивної анімації. 

Загальна характеристика спортивної анімації. Форми спортивної анімаційної 

діяльності.  Спортивні види розваг. Організація ігор з грошовим виграшем. 

Спортивна аеробіка та аквааеробіка. Йога. побудова програм з оздоровчого фітнесу. 

Принципи хореографії в спортивних анімаційних програмах. Спортивна анімація у 

воді.  

 

Тема 10. Організація шоу-анімаційних програм.  

Поняття «шоу». Класифікація та види шоу. Режисура шоу-програм, концерти. 

Сценічне, технічне шоу. Театралізація. Формування сценаріїв концертних програм в 

туристичних комплексах.  

 

 Тема 11. Організація дитячої анімації. 

 Організація діяльності міні-клубу в структурі готелю. Розробка анімаційних 

програм для дітей різного віку. Рухливі ігри на дитячому майданчику. Організація 

діяльності міні-клубу в структурі готелю. 

 

 Тема 12. Подієві заходи як складова анімації. 

Поняття «фестиваль» та їх класифікація. Світові фестивалі, карнавали, шоу, 

аукціони. Подієві заходи в Україні. Подієві заходи в Карпатському регіоні. 

Фестивальне життя Карпат. Фестивальне життя Івано-Франківщини як анімаційна 

складова туристичного продукту краю. 

 

Тема 13. Сценарії анімаційних програм на світових курортах. 

Анімаційні програми на курортах Туреччини, Єгипту, Греції. Специфіка 

анімаційних програм на курортах Європи. Анімація в екскурсійних турах. 

Пропозиція анімаційних програм в туристичних операторів.  

 

Тема 14. Традиційні свята різних країн світу, особливості їх святкувань. 

Оригінальні традиції святкувань в різних країнах світу. Організація 

календарних свят в місцях відпочинку. Українські національні свата, традиції, звичаї.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всього 

у тому числі 

Всього 

у тому числі 

л п с с.р л п с с.р. 

1      

 

     

Модуль 1. Теоретичні та практичні засади організації анімації в туризмі 

 

Тема 1. Сутність анімації в 

туризмі 
10 2  2 6      

Тема 2. Типологія та функції 

анімації в туризмі 
10 2  2 6      

Тема 3. Історія організації 

дозвілля 
8 2   6      

Тема 4. Особливості надання 

анімаційних послуг різним 

категоріям туристів 

10 2  2 6      

Тема 5. Мовленнєва культура 

аніматора 
10 2  2 6      

Тема 6. Персонал служби анімації 10 2  2 6      

Разом за розділом 1 58 12  10 36      

 

Модуль 2. Організація анімаційних програм в закладах розміщення туристів 

Тема 7. Технологія створення 

анімаційних програм 
10 2  2 6      

Тема 8. Гра як основа анімації 10 2  2 6      

Тема 9. Організація спортивної 

анімації 
10 2  2 6      

Тема 10. Організація шоу-

анімаційних програм 
10 2  2 6      

Тема 11. Організація дитячої 

анімації 
10 2  2 6      

Тема 12. Подієві заходи як 

складова анімації 
10 2  2 6      

Тема 13. Сценарії анімаційних 

програм на світових курортах 
16 2  2 12      

Тема 14. Традиційні свята різних 

країн світу, особливості їх 

святкувань. 

16 2  2 12      

Разом за модулем 2 92 16  16 60      

Разом  150 28  26 96      

Усього годин 150 28  26 96      
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