
Назва дисципліни  «Організація анімаційної діяльності» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е. н., ст. викладач Панова І.О. (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 

707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz_hnu@ukr.net). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи туризмознавства», 

«Організація самодіяльного туризму», «Організація 

туристичних подорожей», «Організація екскурсійної 

діяльності» 

Опис 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

полягає в тому, щоб опанувати теоретичними, 

професійними знаннями та практичними навичками щодо 

організації анімаційних послуг в туризмі. 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти (слухачі) вивчать традиції країни світу й 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; а також отримають практичні 

навички з організації відпочинку та змістовного дозвілля, 

анімаційного шоу для різного контингенту, складання 

анімаційних програм різної тематики. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 7 (сім) тем, які вивчаються протягом 48 годин 

аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

(практичні) заняття). 

Тема 1. Основи організації анімаційних послуг в туризмі 

(Лекції – 4 години, Семінарські – 2 години) 

Тема 2. Менеджмент туристичної анімації (Лекції – 5 

годин, Семінарські – 2 години) 

Тема 3. Networking як складова успішної туристичній 

анімації (Лекції – 5 годин, Семінарські – 2 години) 

Тема 4. Професійний етикет як необхідна складова 

професіонала туристичної анімації (Лекції – 4 години, 

Семінарські – 2 години) 

Тема 5. Туристичній аніматор як «особистий бренд» 
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(Лекції – 5 годин, Семінарські – 3 години) 

Тема 6. Тайм-менеджмент в анімації (Лекції – 4 години, 

Семінарські – 2 години) 

Тема 7. Ефективність реалізації емоційного інтелекту 

(Лекції – 5 годин, Семінарські – 3 години) 

Методи контролю результатів навчання 

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться у 

наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час практичних занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. До 

заліку допускаються студенти, які мають достатню 

кількість балів з поточного контролю. 

Мова викладання: українська 

 


