
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 2-3 курсів. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Подлепіна П.О. (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Організація готельного 

господарства», «Основи туризмознавства», «Рекреологія» 

Опис 

Мета дисципліни.  
опанування  теоретичними,  професійними  знаннями  та 

практичними  навичками  щодо організації  анімаційних  

послуг  в  туризмі та в готельних комплексах зокрема.  

 

Очікувані результати навчання.  

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. 

 

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 (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.). 

 Тема № 2. Організація анімаційних послуг в готелях 

та туристичних комплексах. (Лекцій – 5 год., Сем. – 2 

год.).  

 Тема № 3. Організація ігрової та спортивної 

анімації (Лекцій – 5 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 4. Музична та танцювальна  анімація 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 5. Специфіка вербальної анімації (Лекцій – 5 

год., Сем. – 3 год.) 

 Тема № 6. Організація  анімаційних  шоу (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 



 Тема № 7. Свято як основа комплексної анімації 

(Лекцій – 5 год. Сем. – 3 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі 

іспиту. 

  Мова викладання. українська 

 


