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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Організація анімаційної діяльності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

спеціальність 242 «Туризм». 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни   є  опанування  

теоретичними,  професійними  знаннями  та практичними  навичками  щодо  

організації  анімаційних  послуг  в  туризмі.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

-  Дослідження  основних  підходів  та  критеріїв  класифікації  

підприємств  дозвілля.  

-  Дослідження  сутності,  значення  та  передумов  зародження  

анімації  в  туризмі.  

-  Визначення  особливостей  роботи  аніматорів  з  різними  

категоріями  туристів.  

-  Вивчення  особливостей  складання  анімаційних  програм.  

- Отримання практичних навиків розробки анімаційних програм 

різного спрямування.  

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Характеристика навчальної дисципліни  

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

32 год. 12 год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

72 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання 

- - 

 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знати: традиції країни, в якій працюють, і інтереси туристів, що 

відвідують цю країну; цілі та мотиви відвідування туристами готелів і 

туркомплексів з анімаційним обслуговуванням; форми та види анімації, 

сучасні технології формування та надання анімаційних послуг; особливості 

організації та функціонування анімаційної служби в готелі; 

уміти: організовувати відпочинок за змістовне дозвілля; організовувати 

анімаційне шоу для різного контингенту; мотивувати працю аніматорів; 

складати анімаційні програми різної тематики. 

 

 



2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема  1.  Основи  організації анімаційних послуг в туризмі  

Поняття  дозвілля.  Місце  дозвілля  в  структурі  бюджету  часу  

людини.  Ознаки  дозвілля. Мета дозвілля.  Характеристики  процесу  розваг.  

Фактори,  що  впливають  на  вибір  розваг. Класифікація  підприємств  

індустрії  дозвілля  та  розваг:  вітчизняний  та  закордонний підходи. 

Передумови  виникнення  анімації  в  туризмі.  Типологія  анімації  в  

туризмі:  туристична анімація,  рекреаційна анімація. Функції  туристичної  

анімації:  адаптаційна,  стабілізуюча,  оздоровча,  інформаційна, 

удосконалююча,  рекламна. Модель  фахівця  туранімації.  Закордонний  

досвід  підготовки  фахівців  з  анімаційної діяльності.  Вимоги  до  

аніматорів.  Трудограма  професії тур аніматора. Графік  роботи  аніматора.  

 

Тема 2. Організація анімаційних послуг в готелях та туристичних 

комплексах.  

Характеристика  підрозділів,  що  надають  анімаційні  послуги.  

Фактори,  що  впливають на  кількість  та  склад  закладів  дозвілля  в  

готелях  і  туристичних  комплексах.  Склад анімаційної  команди  готелів  та  

туристичних  комплексів. Класифікація  туристів.  Психодіагностика  

туристів.  Особливості  роботи  з  туристами різних  категорій.  Форми  

роботи  з  різними  віковими  групами  відпочиваючих.  Класифікація 

туристів  за  ставленням  до  влаштування  дозвілля.  Національні  

особливості  туристів  та  їх врахування  при  складанні  анімаційних  

програм.  Анімаційні  програми  для  сімейного дозвілля. Матеріальна  база  

анімації:  перший,  другий,  третій  рівні.  Готельні  анімаційні  послуги та  

програми.  Вимоги  до  побудови  анімаційних  програм.  Напрями  і  

програми  туристичної анімації.  Етапи  формування  анімаційних  програм.  

Сценарій  анімаційної  програми:  поняття, різновиди. Композиційна  

побудова  анімаційної  програми.   



Тема 3.  Організація ігрової та спортивної анімації 

Гра як складне соціокультурне явище.  Позитивний  вплив  гри  на 

людину. Форми  ігрової  діяльності  в  туристичній  анімації:  спортивні,  

дворові  ігри,  рухливі, настільні,  інтелектуальні,  азартні,  рольові  ігри.  Ігри  

за  принципом  віку  учасників:  дитячі, юнацькі,  молодіжні,  для  осіб  

середнього  віку,  для  осіб  третього  віку,  універсальні,  сімейні ігри.  Ігри  

за  кількістю  учасників:  масові,  групові,  індивідуальні,  парні,  командні  

ігри.  

Конкурсні,  рольові,  активізуючі  ігри. Ігрова  програма.  Критерії  

оцінки  якісного  складу  ігрової  аудиторії.  Оцінка  ігрового майданчику  

ігрової  анімації.  Оцінка  технічних  засобів  та  реквізиту. Особливості  

розробки  сценарію  ігрової  програми.  Різновиди  ігрових  майданчиків  для  

ігрової  анімації.  Особливості  підготовки  аудиторії  до  участі  у  ігровій  

анімації.  Врахування кліматичних  умов,  пори  року  при  складанні  ігрових  

анімаційних  програм. Методика  проведення  рухливих  ігор:  рухливі  ігри  

на  спортивних  майданчиках, рухливі  ігри  в  басейні.  Аеробіка:  оздоровча  

аеробіка,  спортивна  аеробіка.  Побудова  програм рухливих  ігор. 

 

Тема 4.  Музична та танцювальна  анімація 

Поняття  та  особливості  емоційного  впливу  музики.  Аудиторія  

музичних  анімаційних заходів.  Диференційованих  підхід  при  розробці  

музичних  анімаційних  програм. історія  зародження  музичної  анімації.  

Форми  музичної  анімації:  концерт,  музичний фестиваль,  музичні  

конкурси,  караоке,  салонні  музичні  заходи.  

Класифікація  музичних  фестивалів:  за  віковим  цензом,  за  жанром  

музики,  за  рівнем професійності  виконавців.  Різновиди  музичних  

конкурсів:  професійні,  аматорські,  музично ігрові  конкурси.  Особливості  

розробки  музичних  анімаційних  програм  в  різних  закладах розміщення  

туристів.  



Етапи  становлення  танцювальної  культури.  Форми  сучасної  

танцювальної  анімації: Бал,  танці  під  живу  музику,  дискотека.  

Особливості  бальної  культури.  Танці  під  живу  музику як  найбільш  

розповсюджена  форма  танцювального  дозвілля  туристів.  Особливості 

анімаційної  дискотеки. Оцінка  матеріально-технічної  бази  танцювальних  

заходів.   

Тема  5.  Специфіка вербальної анімації 

Поняття  вербальної  анімації.  Способи  впливу  на  аудиторію  за  

допомогою  мови. Поняття  візуального  каналу  (кінетичного  коду).  

Характерні  риси  вербального  спілкування. Необхідність  знання  іноземних  

мов  при  підготовці  аніматорів  дозвілля.  Професійні  якості, навички  і  

вміння  аніматорів.  Імпровізація як найвища  форма анімації. Ораторське  

мистецтво  в  анімації.  Підготовка  аніматорів-розмовників:  комплекс  вправ  

для  дихання,  гімнастика  для  мімічних  м'язів  обличчя,  артикуляційна  

гімнастика.  Вправи  для досягнення  м'язової  свободи.  

Форми  сучасної  вербальної  анімації  та  їх  характеристика.  Монолог,  

діалог,  дискусії, диспути,  суперечки,  лайки,  бесіди,  обговорення,  творчі  

зустрічі,  лекції,  розповіді.  Тематика лекцій  та  врахування  аудиторії  при  

складанні  вербальної  анімаційної  програми.  

 

Тема  6.  Організація  анімаційних  шоу 

Поняття  шоу.  Різновиди  анімаційних  шоу:  сценічні  шоу,  технічні  

шоу.  Характерні ознаки  сценічних  та  технічних  шоу.  Мета  шоу-програм.  

Найвідоміші  сценічні  та  технічні шоу,  що  слугують  факторами  атракції  

туристів  в  усьому  світі.  Техношоу:  космічні,  авіаційні, автомобільні,  

морські  шоу. Поняття  театралізації  в  анімаційних  сценічних  шоу  

туристсько-рекреаційних  закладів. Способи театралізації  анімаційних  

програм. Різновиди  сцени  при  розробці  шоу-програм:  сцена-арена,  сцена-

коробка,  сцена-подіум,  сцена-шашка,  просторова  сцена.  Необхідність  

врахування  матеріально-технічної бази  анімаційних  шоу. Характеристика  



шоу:  кафешантани,  кафе-театри,  мюзік-холи,  кабаре, вар'єте,  фольклорні  

шоу  країн  світу.  

 

Тема 7.  Свято як основа комплексної анімації. 

Карнавальна  анімація. Поняття  свята.  Психологічні  особливості  

впливу  свята  на  людину.  Різновиди  свят: побутові  (сімейні),  релігійні,  

державні,  календарні,  свята  казкових  героїв  і  окремих  професій, офіційні  

і  неофіційні  свята,  сільські  та  міські  свята,  постійні  та разові  свята. 

Народні  свята  як  об'єкти  культурно-пізнавального  туризму.  Відомі  свята  

їжі  та напоїв,  свята квітів,  тварин,  екзотичні  свята,  релігійні  свята як  

об'єкти  атракції туристів. Особливості  організації  карнавальної  анімації.  

Найбільші  та  найцікавіші  карнавали народів  світу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Основи  організації 

анімаційних послуг в 

туризмі  

15 4 2   9 17 2    15 

Тема 2. Організація 

анімаційних послуг в 

готелях та туристичних 

комплексах.  

16 5 2   9 17 2    15 

Тема 3. Організація ігрової 

та спортивної анімації 

16 5 2   9 17 2    15 

Тема 4. Музична та 

танцювальна  анімація 

15 4 2   9 18     18 

Тема 5. Специфіка 

вербальної анімації 

17 5 3   9 17 2    15 

Тема 6. Організація  

анімаційних  шоу 

15 4 2   9 17 2    15 

Тема 7. Свято як основа 

комплексної анімації. 

17 5 3   9 17 2    15 

Підготовка до поточного 

тестового контролю  

9     9       

Усього годин  
120 32 16   72 120 12    108 

 

 



 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи  організації анімаційних послуг в туризмі  2 

2 Організація анімаційних послуг в готелях та туристичних 

комплексах.  

2 

3 Організація ігрової та спортивної анімації 2 

4 Музична та танцювальна  анімація 2 

5 Специфіка вербальної анімації 3 

6 Організація  анімаційних  шоу 2 

7 Свято як основа комплексної анімації. 3 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  Кількість 

годин 

1 Тема 1. Основи  організації анімаційних послуг в туризмі: 

-  співвідношення категорій «Вільний час, відпочинок та 

дозвілля»; 

- розглянути  питання  «Рекреація,  туризм  і  дозвілля: 

тлумачення й співвідношення понять»; 

- виявити фактори,  що  впливають  на  вибір  розваг; 

- охарактеризувати інфраструктуру індустрії розваг; 

- сформувати модель фахівця  тур анімації; 

- розглянути закордонний  досвід  підготовки  фахівців  з  

анімаційної діяльності; 

- навести приклад графіку роботи аніматора;  

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

9 



2 Тема 2. Організація анімаційних послуг в готелях та 

туристичних комплексах:   

- виявити фактори,  що  впливають на  кількість  та  склад  

закладів  дозвілля  в  готелях  і  туристичних  комплексах; 

- знайти відповідь на питання : «Які форми екстремальних 

анімаційних послуг можна використовувати в сучасному 

туризмі»; 

- навести приклади різних класифікацій туристів; 

- виявити особливості роботи з туристами різної вікової 

групи; виявити пріоритетні напрями дозвіллєвої роботи з 

дорослими та дітьми; 

- виявити національні особливості туристів для 

формування анімаційних програм; 

- охарактеризувати матеріальну  базу  анімації:  перший,  

другий,  третій  рівні; 

- розробити анімаційну програму для туристів різних 

вікових груп; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

9 

3 Тема 3. Організація ігрової та спортивної анімації: 

- охарактеризувати форми  ігрової  діяльності  в  

туристичній  анімації; 

-  пояснити, чому гру вважають складним соціокультурним 

явищем?  

- виявити критерії  оцінки  якісного  складу  ігрової  

аудиторії; 

- виявити фактори які впливають на формування ігрових 

анімаційних програм; 

- надати класифікацію ігор в анімаційній діяльності; 

- використовуючи методику проведення ігор, розробити та 

9 



реалізувати ігрову програму 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

4 Тема 4. Музична та танцювальна  анімація: 

- проаналізувати історія  зародження  музичної  анімації; 

- охарактеризувати форми музичної анімації; 

- проаналізувати формування танцювальної культури 

народів світу; 

- проаналізувати етапи становлення танцювальної анімації; 

- охарактеризувати форми танцювальної анімації; 

- провести оцінку матеріально-технічної  бази  

танцювальних  заходів; 

-   проаналізувати що впливає на якість музичної та 

танцювальної анімації; 

- охарактеризувати аудиторію танцювальних анімаційних 

заходів; 

- розробити приклад музичної анімаційної програми; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

9 

5.  Тема 5. Специфіка вербальної анімації: 

- дати визначення поняття «спілкування».  

- назвати основні функції спілкування.  

- відповісти на питання: «як  впливає  спілкування  на  

розвиток  індивідуальних  якостей особистості?» 

- відповісти на питання: У чому полягає специфіка 

міжособистісної комунікації? У чому полягає головна мета 

комунікаційного процесу?  

- назвати базові емоції за класифікацією К. Ізарда; 

- розкрити поняття «сценічна мова»; 

- підготувати одну з форм вербальної анімації; 

9 



- скласти приклад вербальної  анімаційної  програми; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

6 Тема 6. Організація  анімаційних  шоу: 

- охарактеризувати основні форми шоу-анімації, навести 

конкретні приклади; 

- охарактеризувати сучасні  звукові  й  цифрові  технології  

забезпечення  анімаційних програм; 

- охарактеризувати метод театралізації в шоу-програмах; 

- розробити проект шоу – програми; 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

9 

7 Тема 7. Свято як основа комплексної анімації: 

- визначити соціально-економічний і культурний ефект від 

фестивалів і карнавалів; 

- скласти календар фестивалів, які проходять на території 

Україні; та дати стислу їх характеристику; 

-  охарактеризувати найбільші  та  найцікавіші  карнавали 

народів  світу; 

- розкрити карнавальні  традиції:  ритуальні  й  обрядові  

звичаї  як  основа карнавалу 

- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та 

виступи з вказаних питань 

9 

8.  Підготовка до поточного тестового контролю  9 

 Разом 72 

 

 

 

 

 



6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького 

характеру, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчального курсу і завершується разом із складанням підсумкового іспиту чи 

заліку із даної навчальної дисципліни. Метою такого виду роботи виступає 

самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. 

 Індивідуальні завдання з дисципліни сприяють більш поглибленому 

вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання 

знань для вирішення відповідних практичних завдань. 

 Для покращення підготовки майбутнього спеціаліста, поглиблення 

запропонованого під час лекцій матеріалу застосовуються такі види 

індивідуальних завдань як реферати, аналітичні огляди тощо. 

Теми для рефератів та інформаційних повідомлень (виступів): 

1. Організація дозвілля в Давньому Єгипті.  

2. Організація дозвілля в Давньому Китаї.  

3. Організація дозвілля в Древній Греції.  

4. Організація дозвілля в Древньому Римі.  

5. Організація дозвілля в середньовіччя й епоху Відродження.  

6. Розваги та дозвілля в Новий час.  

7. Культурно-дозвіллєва діяльність у постіндустріальному суспільстві.  

8. Педагогічні засади дозвілля.  

9. Специфіка  діяльності  дозвіллєвих  центрів:  зарубіжний  та вітчизняний 

досвід.  

10. Інфраструктура тематичних парків.  

11. Найпопулярніші тематичні парки світу 

12. Тематичні парки України.  

13. Найдивніші тематичні парки світу.  

14. Анімаційні програми в тематичних парках.  

15. Найпопулярніші туристські анімаційні маршрути у світі.  

16. Костюмовані тури як напрямок анімаційного туризму.  

17. Найвідоміші шоу-музеї світу й України.  

18. Скансен – музеї під відкритим небом.  

19. Анімація в етнографічному туризмі  

20. Анімація ділової діяльності.  

21. Інтелектуально-пізнавальний потенціал особистості туриста як фактор  

впливу на планування анімаційної діяльності.  

22. Анімаційний ефект ігорного бізнесу.  

23. Особливості  надання  анімаційних  послуг  в  санаторно-курортних 

установах. 

24. Особливості самопрезентації.  

25. Бесіди: поняття, функції та види.  

26. Специфіка проведення дебатів.  



27. Презентація як різновид публічного мовлення. 

28.  Методи подолання страху перед публічними виступами.  

29.  Казка як основа дитячих святкових анімаційних заходів.  

30.  Найвідоміші гастрономічні фестивалі України.  

Якісно проведені дослідження можуть виступати основою для написання 

дипломних робіт.  Вибір теми дослідження є відповідальним етапом для 

початкового науковця. Невдало вибрана тема може спричинити проблеми в 

процесі підготовки та написання роботи. Для своєї наукової роботи студент може 

обирати тему самостійно, попередньо узгодивши її з лектором. 

За виконання вказаних форм роботи студент може отримати додаткові бали у 

випадку пропуску семінарських занять з поважної причини, та у інших випадках, 

що не суперечать Положенню про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті ім.. В. Н. Каразіна  

 

7. Методи контролю 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на семінарських 

та практичних заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання 

конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає 

виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:  

-  Контроль  та  оцінювання  активності  роботи  студента  під  час  

лекційних, семінарських і практичних занять; 

- Контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних 

завдань; 

- Контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу; 

- Контроль  та  оцінювання  вмінь  вирішувати  розрахункові,  

ситуаційні та евристичні задачі;  

- Контроль  та  оцінювання  вмінь  проводити  дослідження  та  

презентувати їх.  

 Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню 

на основі проведення контрольних робіт за відповідним розділом або темами. 

Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, 

набутих під час вивчення певного блоку тем. 

 Семестровий підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді семестрового іспиту в терміни, встановлені графіком навчального 

процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному даною програмою 

дисципліни. 

  Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів: 

- усні відповіді на семінарських заняттях; 

- письмового експрес-контролю; 

- колоквіум; 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань; 

- розв’язування ситуаційних задач; 



- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, аналітичні 

обзори). 

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за багатобальною 

шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Схема нарахування балів 

 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 

 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 

    

Тема 1 

 
Тема 2 Тема 2 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Поточний 

тестовий  

контроль  

60 40 100 4 4 4 4 4 4 4 32 



9. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Основна література 

  

1. Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник /  И.  

М.  Асанова,  С.  О.  Дерябина,  В.  В.  Игнатьева.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  – Москва 

: Академия, 2012. – 191 с.  

2. Аванесова  Г.  А.  Культурно-досуговая  деятельность:  Теория  и  практика 

организации: учебн. пособие. / Г. А. Аванесова. – Москва : Аспект-Пресс, 2006. – 236 

с.  

3. Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник /С. І. 

Байлик, О. М. Кравець. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 198 с.  

4. Бочелюк  В.  Й.  Дозвіллєзнавство  :  навч.  посібник  /  В.  Й.  Бочелюк,  В. В. 

Бочелюк. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 208 с.  

5. Ведмідь Н. І. Організація дозвілля туристів : навч. посіб. / Н. І. Ведмідь, С. В. 

Мельниченко. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 85 с.  

6. Журавлева  М.  М.  Анимация  в  рекреации  и  туристской  деятельности  : 

курс лекцій / М. М. Журавлева. – Иркутск : Мегапринт, 2011. – 135 с.  

7. Исаева И. Ю. Досуговая педагогіка : учебн. пособие / И. Ю. Исаева. – Москва : 

Флинта ; МПСИ, 2010. – 195 с.  

8. Килимистий  С.  М.  Анімація  в  туризмі  :  навч.  посібник  / С. М. 

Килимистий. – Київ : Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.  

9. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І. В. Петрова. – Київ 

: Кондор, 2005. – С. 41.  

10. Приезжева  Е.  М.  Социально-культурная  анимация  в  туризме  :  учебно-

методическое пособие / Е. М. Приезжева. – Москва : РИБ «Турист», 2003.  

11.  Пядушкина И. И. Анимация в социально-культурном сервисе и туризме : 

учеб. пособие / И. И. Пядушкина. – Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2011. – 192 с.  

12.  Третьякова  Т.  Н.  Анимационная  деятельность  в  социально-культурном 

сервисе и туризме / Т. Н. Третьякова. – Москва : Академия, 2008. – 272 с.  

 

Допоміжна література 
1. Березкин  А.  А.  Морские  фестивали  –  эффективный  вид  событийного 

туризма  /  Березкин  А.  А.,  Жукова  А.  В.  //  Вестник  Национальной  академии 

туризма. – 2009. – № 3. – С. 48–51.  

2. Власова Т. И. Анимационный менеджмент в туризме : учеб. пособие для студ.  

высш.  учеб.  заведений  /  Т.  И.  Власова,  А.  П.  Шарухин,  Н.  И.  Панов.  – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с.  

3. Божук  Т.  І.  Інноваційні  підходи  до  організації  анімації  в  рекреаційно-

туристичній  діяльності  /  Т.  І.  Божук  [Матеріали  конференції  ЛДІНТУ ім. В. 

Чорновола]. – Львів , 2008. – С. 406–410.  

4. Гальперина  Т.  И.  Актерское  мастерство  в  деятельности  менеджера 

туристской  анимации:  учебн.  пособие  /  Т.  И.  Гальперина.  –  Москва  :  РИБ 

«Турист», 2004. – 120 с.  



5. Гальперина  Т.  И.  Режиссура  культурно-досуговых  программ  в  работе 

менеджера  туристской  анимации  :  учебн.  пособие / Т. И. Гальперина ; Российская 

международная академия туризма. – Москва : Советский спорт, 2008. – 292 с.  

6. Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации : учеб. 

пособие / Н. И. Гаранин, И. Н. Булыгина. – Москва : Советский спорт, 2004. – 128 с. 

7. Горлинская  Н.  Массовик-затейник.  Организация  корпоративных 

мероприятий. Универсальные сценарии для любой компании / Н. Горлинская. –  

Москва : Апрель, 2007. – 253 с.  

8. Далинский  А.  В.  Культурно-массовая  работа  в  здравницах  /  В. 

Далинский. – Москва : РМАТ, 2007. – 154 с.  

9. Жолдак  В.  И.  Основы  менеджмента  в  спорте  и  туризме.  Социально-

педагогические основы : ученик / В. И. Жолдак. – Т.2. – Москва : Советский спорт, 

2002. – 184 с.  

10. Записоцький  А.  С.  Методика  роботи  молодіжної  дискотеки  /  А. С. 

Записоцький. – Київ , 2008. – 125 с.  

11. Исаева  Т.  Е.  Речевая  коммуникация  в  туризме  :  учебн.  пособие  с 
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