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— 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: усвідомлення студентами 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. 

Завдання:  

• визначати сутність явища анімації у туристичному бізнесі та її ролі на сучасному етапі; 

• розглянути історичні засади зародження та розвитку анімаційних форм дозвілля різних 

культур та народів; 

• познайомити з основними видами та формами рекреаційної анімації; 

• розкрити суть основних форм туристичної анімації; 

• сформувати у студентів поняття про важливе значення запровадження різноманітних 

форм та методів анімаційного обслуговування туристів для підвищення привабливості 

вітчизняного туристичного продукту; 

• познайомити студентів зі сценарно-режисерськими основами анімації в туризмі;  

• виявити сучасні проблеми організації анімаційних послуг на різних етапах формування 

національного турпродукту та проблеми підготовки анімаційних кадрів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

•  сутність базових понять і термінів кожної  теми; 

•  теоретичні і практичні основи анімаційних послуг в туризмі; 

•  історію розвитку анімаційних послуг в туризмі; 

•  особливості розвитку анімаційних послуг туризму в світі; 

•  особливості розвитку анімаційних послуг туризму в Україні; 

•  особливості створення анімаційних програм. 

 уміти: 

• визначати шляхи упровадження видів і форм туристичної та рекреаційної анімації у 

практику туризму; 

• запроваджувати інноваційні методи та технології, що використовуються для 

покращення організації дозвілля на курортах Світу та в Україні; 

• розробляти та запроваджувати анімаційні проекти по розвитку регіону (міста) як 

туристичного центру; 

• використовувати анімаційні технології в туроператорській та турагентській діяльності 

(бізнесі) а також у сферах просування турпродукту і реклами;  

• адекватно оцінювати, добирати чи складати ситуаційні та тематичні анімаційні 

програми; 

• здійснювати постановку анімаційних програм обслуговування туристів та 

екскурсантів у музеях, готелях, на підприємствах харчування, транспортних маршрутах тощо. 
 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Суть та зміст анімаційних послуг в туризмі.   

Тема 2. Організація відпочинку від найдревніших часів до сьогодення. Передумови 

розвитку туристичної анімації. 

Тема 3. Планування і проектування анімаційних програм. 

Тема 4. Форми туристичної анімації.  

Тема 5. Види і форми рекреаційної анімації.  

Тема 6. Азартна гра як основа туристично-ігрової анімації.  

Тема 7. Готельна анімація як невідємна складова туристичної індустрії. 

Тема 8 . Підготовка анімаційних кадрів. 

Тема 9. Встановлення та розвиток дозвіллєвої діяльності на теренах нашої держави. 



  

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Назви  

змістових модулів і тем 
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Тема 1. Суть та зміст анімаційних послуг в 

туризмі   4 4     

Тема 2. Організація відпочинку від 

найдревніших часів до сьогодення. 

Передумови розвитку туристичної анімації  4 4     

Тема 3. Планування і проектування 

анімаційних програм 16 6 6   4 

Тема 4. Форми туристичної  

анімації 8 4    4 

Тема 5.  Види і форми рекреаційної анімації  16 8    8 

Тема 6. Азартна гра як основа туристично-

ігрової анімації  10 4 2   4 

Тема 7. Готельна анімація як невід’ємна 

складова туристичної індустрії  14 4 6   4 

Тема 8. Підготовка анімаційних кадрів  6 2 2   2 

Тема 9. Встановлення та розвиток дозвіллєвої 

діяльності на теренах нашої держави  12 4 4   4 

Усього годин 90 40 20   30 



  

4. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1.Суть та зміст анімаційних послуг в туризмі.  

Тема лекції 1. Суть та зміст анімаційних послуг в туризмі. 

План 

1. Анімація, причини і фактори її розвитку. 

2. Принципи, завдання і функції анімації.  

3. Особливості і характеристика анімаційних послуг. 

4 

2 3 Тема 2. Організація відпочинку від найдревніших часів до 

сьогодення. Передумови розвитку туристичної анімації.  

Тема лекції 2. Організація відпочинку від найдревніших часів 

до сьогодення. Передумови розвитку туристичної анімації. 

План 

1. Дозвілля в Стародавній Греції. 

2. Організація дозвілля в Стародавньому Римі. 

3. Проведення заходів дозвілля у Середньовіччі та в епоху 

Ренесансу.  

4 

3 5 Тема 3. Планування і проектування анімаційних програм. 

Тема лекції 3.Планування і проектування анімаційних 

програм. 

План 

1. Етапи розробки і проведення анімаційних програм. 

2. Сценарій розробки анімаційних програм. 

3. Основні вимоги та методи створення до анімаційних 

програм.  

6 

4 11 Тема 4. Форми туристичної анімації. 

Тема лекції 4. Форми туристичної анімації. 

План 

1. Карнавал як складова анімації. 

2. Особливості садово-паркової анімації. 

3. Анімація як складова екскурсії. 

4 

5 13 Тема 5 . Види і форми рекреаційної анімації. 

Тема лекції 5. Види і форми рекреаційної анімації. 

План 

1. Особливості вербальної анімації. 

2. Різновид анімаційних шоу. 

3. Особливості ігрової і спортивної анімації. 

4. Особливості музично-пісенної анімації. 

5. Специфіка танцювальної анімації 

8 

6 17 Тема 6. Азартна гра як основа туристично-ігрової анімації.  

Тема лекції 6. Азартна гра як основа туристично-ігрової 

анімації. 

План 

1. Історичні аспекти встановлення азартно-ігрового бізнесу. 

2. Основні аспекти азартно-ігрової анімації. 

4 

7 20 Тема 7. Готельна анімація як невід’ємна складова 

туристичної індустрії. 

Тема лекції 7. Готельна анімація як невід’ємна складова 

туристичної індустрії.  

План 

1.Особливості і значення готельної анімації. 

2. Планування і розробка анімаційних програм на сезон в  

4 



  

№ 

з/п 
№ заняття Назва теми 

Кількість 

годин 

  готелях. 

3. Особливості дитячих анімацій. 

 

8 25 Тема 8. Підготовка анімаційних кадрів. 

Тема лекції 8. Підготовка анімаційних кадрів. 

План 

1. Система підготовки анімаційних кадрів за кордоном. 

2. Формування професійної майстерності аніматора в туризмі 

2 

9 27 Тема 9. Встановлення та розвиток дозвіллєвої діяльності на 

теренах нашої держави. 

Тема лекції 9. Встановлення та розвиток дозвіллєвої 

діяльності на теренах нашої держави. 

План 

1.Святкова культура українців. 

2.Розвиток анімаційної діяльності в Україні на сьогоднішній 

день. 

4 

Разом  40 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 8 Тема 3. Планування і проектування анімаційних програм. 

Тема практичного заняття 1. Планування і проектування 

анімаційних програм. 

2 

2 9 Тема 3. Планування і проектування анімаційних програм. 

Тема практичного заняття 2, 3. Проектування анімаційних 

послуг. 

4 

3 19 Тема 6. Азартна гра як основа туристично-ігрової анімації. 

Тема практичного заняття 4. Види і особливості проведення 

азартних ігор. 

2 

4 22 Тема 7. Готельна анімація як невідємна складова туристичної 

індустрії. 

Тема практичного заняття 5.  Порядок розробки програми 

готельної анімаціх.  

2 

5 23 Тема 7. Готельна анімація як невідємна складова туристичної 

індустрії. 

Тема практичного заняття 6, 7.  Порядок розробки  анімацій  в 

різних готелях для різних вікових груп.  

4 

6 26 Тема 8. Підготовка анімаційних кадрів. 

Тема практичного заняття. 8. Характеристика підготовки 

аніматорів і розвитку анімаційних послуг туризму в світі. 

2 

7 29 Тема 9. Встановлення та розвиток дозвіллєвої діяльності на 

теренах нашої держави.  

Тема практичного заняття 9, 10.   Характеристика основних 

анімаційних послуг туризму України.  

4 

Разом  20 
 

 

 

 

 

 



  

6. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

7. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 Тема 3. Планування і проектування анімаційних програм. 

Основні типи анімаційних програм. 

Технологічний процес розробки анімаційних програм. 

4 

2 Тема 4. Форми туристичної анімації. 

           Особливості етнічної анімації. 

4 

3 Тема 5. Види і форми рекреаційної анімації. 

           Свято як основа комплексної анімації. 

           Святкова анімація у межах туристичного-рекраційного закладу і її 

характеристика. 

           Методика проведеня рухових ігор. 

          Особливості спортивної анімації. 

8 

4 Тема 6. Азартна гра як основа туристично-ігрової анімації. 

Ігорні заклади. 

Основні групи азартних ігор: комерційні, престижні.  

Споживачі послуг ігорних закладів. 

4 

5 Тема 7. Готельна анімація як невід’ємна складова туристичної індустрії. 

             Менеджмент готельної анімації. 

     Теорія анімаційних програм.  

4 

6 Тема 8. Підготовка анімаційних кадрів. 

                   Загальні вимоги до підготовки тураніматорів. 

2 

7 Тема 9. Встановлення та розвиток дозвіллєвої діяльності на теренах нашої 

держави.  

           Виставкові та мистецькі заходи  в різних країнах світу. 

           Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняття туристського 

іміджу України.  

4 

Разом 30 
 

 



  

9. Індивідуальні завдання  

 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Організація анімаційних 

послуг в туризмі» 

1. Дослідження соціально-економічного та соціально-психологічного ефекту 

анімаційних послуг у туризмі. 

2. Закордонний досвід планування курортно-анімаційної діяльності на готельному 

підприємстві та перспективи його використання у вітчизняній практиці. 

3. Дослідження потреб людини на різних етапах життєвого циклу: культурнодозвіллєві 

потреби. 

4. Дослідження корпоративних свят в організації культурного дозвілля на підприємствах 

туріндустрії. 

5. Розробка анімаційних програм туристських маршрутів. 

6. Анімаційне обслуговування в музеях, туристських маршрутах, екскурсіях, 

підприємствах сфери харчування. 

7. Особливості національних ігор. 

8. Організація анімаційних шоу.  

9. Карнавальна анімація. 

10. Музична та танцювальна анімація. 

11. Організація ігрової та спортивної анімації.  

12. Специфіка матеріально-технічної бази анімації туркомплексу. 

13. Специфіка вербальної анімації: форми та характеристика. 

14. Святкові заходи як анімаційний об’єкт. 

15. Анімаційний туроперейтинг. 

16. Психологія просування анімаційних послуг. 

17. Креативні технології в анімаційній діяльності. 

18. Event-менеджмент. 

19. Анімація у формуванні позитивного іміджу турпідприємства: досвід, практика, 

перспективи. 

20. Дослідження ринку анімаційних послуг України та перспектив його розвитку в 

умовах світової пост-економічної кризи. 

21. Туристська анімація як складова розвитку регіонального туризму. 

22. Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації тощо). 

23. Анімаційні послуги тематичних парків. 

24. Форми роботи з різними віковими групами відпочиваючих. 

25. Особливості технологічного процесу створення анімаційної програми. 

26. Роль готельної анімації в організації сімейного відпочинку. 

27. Роль персоналу анімаційної служби в формуванні позитивного іміджу готельного 

комплексу. 

28. Організація роботи міні-клубу готелю. 

29. Особливості розробки дитячих анімаційних програм. 

30. Вищі навчальні заклади в структурі підготовки аніматорів. 

31. Стан і перспективи розвитку готельної анімації в Україні. 

32. Порівняльна характеристика готельної анімації в Україні та закордоном.  

33. Анімація, як засіб підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства. 

34. Організація дозвілля: історичний аспект. 

35. Форми ігрової діяльності в туранімації. 

10. Методи навчання 
 

• словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

• наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – відеофільми, мультимедійні файли); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна). 



  

    11. Методи контролю 
 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, залік, 

тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 

      12. Методичне забезпечення 
 

1. Тексти лекцій. 

2. Завдання для практичних занять. 

3. Інструкційні картки для виконання практичних занять. 

4. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання. 

5. Тести для перевірки знань студентів. 

6.  Роздатковий матеріал. 

7. Засоби діагностики знань студентів. 

8. Критерії оцінювання знань студентів. 

9. Наочні посібники. 

10. Презентаційні матеріали. 

11. Електронні посібники. 

 

13.  Рекомендована література 

 

Базова 

1. Закон України «Про туризм» (зі змінами та доповненнями).  

2. ДСТУ 4268: Національний стандарт України «Послуги туристичні. Засоби 

розміщення. Загальні вимоги». 

3. ДСТУ 4269: Національний стандарт України «Послуги туристичні. Класифікація 

готелів». 

4. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання 

готельних послуг, затверджені Наказом Державної туристичної адміністрації України. 

5. Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: навч. посіб. – 

Харків; ХНАМГ, 2008. 

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

Прапор, 2009.  

7. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. 

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

АЛЬТЕРПРЕС, 2008. 

8. Власова Т.І. Анімаційний менеджмент в туризмі, М: Academia, 2010.  

9. Дмитрук О.Ю. Основи туристської анімації. К: Ліра-К, 2017.  

10. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навчальний посібник – К.: Вид-во ФПУ, 2007. 

 

Допоміжна 

1. Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової 

культури українців. – К.: Унісерв, 2009.  

2. Войнаровський Ю. В. Роль Міжнародної ради Організації фольклору і традиційних 

мистецтв (СІОFF) в розвитку та популяризації традиційної культури // Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «Процес соціалізації у контексті, традиційної народної 

культури.»  –  Харків: Регіон-Інформ, 2011.  

3. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. – К.: Оберіг, 2010.  

4. Дени Г., Дасевиль Л. Все танцы / Сокр. пер. с фр. – 2-е изд. – К.: Музична Україна, 

1997. 

5. Жученко В.Г. Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняття туристського іміджу 

України//Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Витяг з 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КУТЕП, 2010.   

6. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ. – К.: Дакор, 2008.  



  

7. Організація культурно-масової роботи в санаторно-курортних закладах ЗАТ 

«Укрпрофоздоровниця». – К.: Денеб, 2005.  

8. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2008.  

9. Килимистий С.М. Карнавал як складова туристичної анімації// Туристично-краєзнавчі 

дослідження: збірник наукових статей. – Вип. 6. – К.: Вид-во ФПУ, 2008.  

 

Інформаційні ресурси: 

1. www.tourbus.ru 

2. www.tours.ruhttp://www.encvclopedia.ru/  

3. www.igh.ras.ru/  

4. rmat-english.narod.ru/slovar/slovar r.htm –  


