
  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Спеціальність 

242  Туризм 

 

Освітньо-професійна програма ТУРИЗМ 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

2 кредити / 60 годин 5 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам 

необхідні знання та навички які є обов’язкові щоб стати 

фахівцем туристичної галузі. У курсі представлено огляд 

основ організації анімаційної діяльності, технології створення, 

які необхідні підвищення компетентностей працівників сфери 

обслуговування. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні поняття та інструменти анімаційної діяльності; 

специфіку управління підприємством сфери дозвілля; методи 

мотивації споживачів анімаційних послуг; фактори, які 

сприяють формуванню менеджером успішно діючої команди, 

і такі, що заважають цьому; шляхи підвищення творчого 

потенціалу працівників організації, розвитку талантів; 

сутність креативної організації та роль менеджерів у її 

створенні; методи роботи менеджера з підвищення 

конкурентоспроможності організації за рахунок інновацій; 

здійснювати поточне та стратегічне планування анімаційних 

послуг та послуг дозвілля; розробляти спеціалізовані програми 

для різних типів споживачів туристичних послуг та 

вибудовувати систему управління персоналом для 

ефективного дозвілля туристів; використовувати засоби 

мотивації персоналу; проводити ефективний контроль за 

виконанням програм дозвілля; здійснювати підготовку та 

проведення ділових зустрічей, переговорів, корпоративних 

свят тощо; проаналізувати розподіл праці в організації. 

Чому це 

цікаво\потрібно 

вивчати (мета) 
 

Мета пропонованої дисципліни спрямована на формування 

у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з 

туристської і готельної анімації, набуття практичних вмінь і 

навичок впровадження анімаційних програм, мотиваційних 

методик для застосування у роботі з людьми в 

туристичному бізнесі. 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf
http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо стану 

і перспектив розвитку туризму. 

Інформувати споживачів про умови надання туристичних 

послуг. 

Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

Брати участь у підготовці проєктів договорів туристичного, 

екскурсійного, готельного обслуговування. 

Здійснювати пошук, оброблення й аналізування інформації 

з різних джерел у професійній діяльності. 

Застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг у професійній діяльності. 

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології для розв’язання професійних задач. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і 

суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

Здатність застосовувати знання теорії і практики 

туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця 

туристичного супроводу. 

Здатність проводити моніторинг ринку туристичних послуг. 

Здатність використовувати у професійній діяльності 

інформаційні технології. 

Здатність застосовувати організаційні й технологічні 

процеси суб’єкта туристичної сфери. 

Здатність реалізовувати ефективні комунікації та навички 

взаємодії у професійній діяльності. 

Здатність застосовувати принципи психології у професійній 

діяльності. 



  

Структура 

дисципліни 

Тема 1. Суть та зміст анімаційних послуг у туризмі 

Тема 2. Організація відпочинку від найдревніших часів до 

сьогодення. Передумови розвитку туристичної анімації 

Тема 3. Організація анімаційної діяльності в туризмі. 

Індустрія дозвілля. Поняття eventmanagement та 

класифікація спеціалізованих заходів 

Тема 4. Анімаційний готельний менеджмент  

Тема 5. Анімаційні послуги як засіб задоволення потреб та 

мотивів туристів 

Тема 6. Керована підсистема у менеджменті готельної 

анімації 

Тема 7. Керуюча підсистема у менеджменті готельної 

анімації 

Тема 8. Ігорний бізнес у анімаційній діяльності 

Тема 9. Планування та проектування анімаційних програм. 

Управління якістю анімаційного обслуговування 

Тема 10. Впровадження та просування анімаційних програм 

Міжпредметні 

зв’язки 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при 

вивченні дисциплін: «Спеціалізований туризм», 

«Технологія та організація туристичної діяльності»,  

«Географія туризму України» 

Політика оцінювання 

та академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності 

(відповідно до Закону України «Про освіту») – 

«Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, 

необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти 

можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 

проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої 

програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та 

екзаменів заборонено (в тому числі і з використанням 

мобільних девайсів). 
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 20 
Семінарські 10 
Самостійна робота 30 

ЗАЛІК 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ТИРОН 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

E-mail: tyron.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

https:/ dn.chic.cv.ua 
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