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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Останніми роками в Україні прискореними темпами розви-
вається індустрія туризму: постійно з’являються нові готелі,
туристичні комплекси, туроператорські та турагентські фірми,
екскурсійні бюро, підприємства з виробництва сувенірів, інфор-
маційні й рекламні служби. Сучасна індустрія туризму — це
великий господарський комплекс, в якому працює значна
кількість людей, від кваліфікації яких залежить його ефек-
тивність загалом.

При цьому доводиться визнати, що допоки в цій сфері недо-
статньо висококваліфікованих, творчих фахівців. Особливо го-
стро відчувається нестача спеціалістів з організації цікавого,
повноцінного дозвілля в туристичних комплексах, готелях, ба-
зах, пансіонатах і санаторіях. У зарубіжній практиці фахівців з
організації дозвілля на таких підприємствах прийнято називати
туристськими аніматорами. Саме звідти й поширилось у турис-
тському вжитку це поняття.

Туристська анімація — це своєрідна послуга, що має на меті
підвищення якості обслуговування, залучення туристів у різно-
манітні дозвільні заходи туркомплексу. Від високоякісної ані-
мації у туристів назавжди залишаються приємні враження і тому
вони прагнуть знову й знову відвідати саме те туристичне підпри-
ємство, де були обслуговані на високому рівні.

В умовах жорстокої конкуренції виживають тільки ті підпри-
ємства, які пропонують якісні послуги й постійно вдосконалю-
ються, тому назріла необхідність підготовки спеціалістів-аніма-
торів і в нашій країні.

Слід зазначити, що туристська (готельна) анімація має пев-
ну специфіку, зокрема:

• туристичні комплекси є підприємствами замкненого тех-
нологічного циклу обслуговування туристів в обмежений
час турпутівки;

• анімаційні програми розроблюються і реалізуються в до-
волі короткий проміжок часу;

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


4

• контингент споживачів анімаційних послуг, що різняться
за статевовіковими, етнічними, релігійними та іншими оз-
наками, постійно змінюється.

Таким чином, впровадження анімації у сферу туристичного
підприємництва і підготовка відповідних кваліфікованих кадрів
мають на меті підвищення конкурентоспроможності в обслуго-
вуванні вітчизняних і зарубіжних туристів.

Згідно з планом вивчення дисципліни “Організація анімацій-
них послуг” передбачаються такі форми організації навчально-
го процесу: лекції, семінарські та практичні заняття, виконання
контрольних робіт, написання тематичних рефератів, складан-
ня заліку та екзамену.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні
знати:
• традиції країни, в якій працюють, і інтереси туристів, що

відвідують цю країну;
• цілі та мотиви відвідування туристами готелів і туркомп-

лексів з анімаційним обслуговуванням;
уміти:
• організувати анімаційне шоу для різного контингенту;
• мотивувати працю аніматорів;
• скласти програму анімаційної вечірки та провести її.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


5

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ”

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Вступ до анімаційної діяльності 
Основні поняття туристської анімації 
Анімаційний готельний менеджмент 
Керована підсистема в менеджменті анімації 
Анімаційні служби 
Керуюча підсистема в менеджменті готельної анімації 
Ігорний бізнес в анімаційній діяльності 
Місце рухливих ігор в анімаційній діяльності 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ  АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ”

Тема 1. Вступ до анімаційної діяльності

Організація дозвілля зі стародавніх до наших днів. Переду-
мови розвитку туристської анімації. Розваги стародавніх греків.
Організація дозвілля у давніх римлян. Організація дозвілля в
Середньовіччі. Дозвілля на Русі зі стародавніх до наших днів.
Сучасна туристська анімація в Україні.

Література [1; 4–5; 11]

Тема 2. Основні поняття туристської анімації

Визначення анімації в туризмі й гостинності. Функції турист-
ської анімації. Типологія анімації. Види анімації як елементи
анімаційних програм. Анімація і спорт. Особливості й значення
готельної анімації.

Література [1–5; 9; 12; 16; 19]
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Тема 3. Анімаційний готельний менеджмент

Поняття менеджменту анімації. Функції анімаційного менедж-
менту. Менеджмент персоналу анімаційної команди.

Література [1–6; 9; 16; 20]

Тема 4. Керована підсистема в менеджменті анімації

Класифікація туристів. Особливості роботи з туристами різних
категорій. Форми роботи з різними віковими групами відпочи-
ваючих. Класифікація туристів за ставленням до влаштування
дозвілля. Національні особливості туристів та їх врахування
при складанні анімаційних програм. Анімаційні програми для
сімейного дозвілля. Готельні анімаційні послуги і програми.

Література [1–5; 9; 10; 13–15; 18]

Тема 5. Анімаційні служби

Характеристика персоналу готельних анімаційних служб.
Матеріальна база для забезпечення роботи анімаційної служби
готелів і туркомплексів. Склад анімаційної команди: переваги і
недоліки. Трудограма професії тураніматора. Модель фахівця
туранімації. Формування ціни на анімаційні послуги.

Література [1–5; 8; 9; 16; 20–21]

Тема 6. Керуюча підсистема в менеджменті готельної
анімації

Стратегічне планування в анімаційній діяльності. Організа-
ція роботи анімаційної служби готельного підприємства. Струк-
тура анімаційної служби. Добір персоналу анімаційної служби
і керування ним. Технологія створення і реалізації анімаційних
програм. Мотивація праці персоналу анімаційної служби. Роз-
робка правил поведінки аніматорів. Аналіз і контроль ефектив-
ності анімаційної діяльності.

Література [1–6; 9; 16–25]
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Тема 7. Ігорний бізнес в анімаційній діяльності

Основні поняття в ігорному бізнесі. Матеріальна база казино
і особливості побудови. Управлінська структура нічних клубів і
казино. Обслуговуючий персонал у казино.

Література [6; 8–15; 21; 25]

Тема 8. Місце рухливих ігор в анімаційній діяльності

Місце рухливих ігор в організації анімаційних програм для
дітей. Планування анімаційної програми з використанням рух-
ливих ігор для дорослих. Ігри малої, середньої і великої рухли-
вості. Ігри для шоу-програм, свят, прогулянок, масовок. Підго-
товка, зміст, правила та значення гри при плануванні та реалі-
зації анімаційної програми.

Література [6; 8–15; 21; 25]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти виконують конт-
рольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студенти
вибирають за останньою цифрою номера своєї залікової книж-
ки. Остання цифра номера залікової книжки “0” відповідає ва-
ріанту “10”.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти
план роботи.

Під час виконання роботи необхідно використовувати джере-
ла, наведені в навчальній програмі та рекомендовані на лекціях,
а також підручники та нормативні акти з теми роботи.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 сто-
рінок формату А4. Контрольна робота повинна містити вступ,
основну частину і висновки. Наприкінці роботи необхідно наве-
сти список використаної літератури, зазначити дату завершення
виконання роботи і поставити підпис.

Після перевірки контрольної роботи і одержання позитивної
оцінки студенти допускаються до заліку або екзамену.
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Сутність анімаційної команди та її необхідність на тери-

торії туркомплексу чи готелю.
2. Складіть анімаційну програму вечірки для дітей.

Варіант 2
1. Задоволення потреб туристів засобами анімації.
2. Складіть анімаційну шоу-програму для людей похилого

віку.

Варіант 3
1. Необхідні умови прийняття на роботу аніматорів.
2. Складіть програму свята “День ігор” з використанням каз-

кових персонажів.

Варіант 4
1. Оцінювання ефективності анімаційної діяльності.
2. Наведіть приклади азартних ігор. У чому полягає їх

відмінність від інших ігор?

Варіант 5
1. Предмет, засоби, умови та продукт праці аніматора.
2. Загальне значення рухливих ігор при складанні аніма-

ційної програми.

Варіант 6
1. Форми організації дозвілля туристів.
2. Комунікативні засоби, які застосовують аніматори при

влаштуванні на роботу, у роботі з туристами, під час бесід
з керівництвом.
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Варіант 7
1. У чому полягають відмінності анімаційного обслуговування

у 3-, 4- та 5-зірковому готелях?
2. Коло обов’язків відділу шоу-анімації.

Варіант 8
1. Участь аніматорів на виставках, ярмарках, фестивалях

економічного, святкового та політичного спрямування.
2. Функції туристської анімації.

Варіант 9
1. Що входить у матеріально-технічну базу для реалізації

анімаційних програм?
2. Розробіть модель спеціаліста туристської анімації.

Варіант 10
1. Сутність елементів корпоративної готельної анімаційної

філософії.
2. Підготуйте рекламне анімаційне шоу туристського про-

дукту.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Сутність туристської і готельної анімації.
2. Роль і значення анімаційної послуги як складової турист-

ського продукту.
3. Значення туристської анімації.
4. Основні вимоги до організації анімаційної діяльності.
5. Функції туристської анімації.
6. Наведіть визначення туристської, рекреаційної і готель-

ної анімації.
7. Відмінності основних типів туристської анімації за важ-

ливістю, пріоритетністю й обсягом анімаційних програм у
загальній програмі подорожі.
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8. Наведіть приклади анімаційних програм з поєднанням
різних видів анімації.

9. Чому спорт і анімація є основними елементами готельних
анімаційних програм? Наведіть приклади.

10. Особливості та значення готельної анімації.
11. Вплив різних систем середовища гостинності на процес

перетворення потреб туриста на задоволення.
12. Вплив діяльності персоналу у процесі перетворення по-

треб туриста на задоволення.
13. Необхідні складові ефективної анімаційної діяльності.
14. Назвіть і охарактеризуйте дві складові поняття “аніма-

ційний менеджмент”. Наведіть визначення.
15. Анімаційний менеджмент як система управління; його об’єкт

і суб’єкт управління; системоутворювальний фактор.
16. Анімаційний менеджмент як складова загальної системи

управління туристичним комплексом.
17. Стратегія і тактика управління анімаційним процесом.
18. Чотири основні функції анімаційного менеджменту як виду

спеціалізованого виробничого менеджменту.
19. Взаємозв’язок і взаємозалежність основних функцій ані-

маційного менеджменту.
20. Завдання анімаційного менеджменту, що реалізуються при

виконанні його функцій: планування; організація; моти-
вація; контроль.

21. Складові керованої підсистеми (об’єкт управління) у ме-
неджменті готельної анімації.

22. Що становить основу для вивчення споживчого інтересу
гостей до готельної анімації?

23. Класифікація туристів за споживчими інтересами.
24. Ефективні форми анімаційної роботи з різними віковими

групами відпочиваючих.
25. Розподіл туристів за їх ставленням до влаштування доз-

вілля.
26. Урахування національних особливостей туристів при скла-

данні анімаційних програм.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 1

27. Складіть етнічний портрет різних народів: білорусів, ук-
раїнців, татар, росіян та ін.

28. Складові матеріально-технічної бази для реалізації ані-
маційних програм.

29. Класифікація анімаційних програм за відновленням здо-
ров’я гостюючих.

30. Види анімаційних програм.
31. З якою метою розроблюють анімаційні програми?
32. Від чого залежать обсяг і якість анімаційних програм, що

реалізуються в готелі?
33. Загальні вимоги до аніматорів готелю.
34. Які завдання покликані виконувати аніматори?
35. Що є предметом, засобами, умовами та продуктом праці

аніматора?
36. Спеціальні знання, які потрібні аніматору для ефективної

реалізації різних видів анімаційних програм.
37. Які основні функції менеджменту забезпечує керуюча

підсистема?
38. Завдання головного менеджера з анімації туркомплексу

при стратегічному плануванні анімаційної діяльності.
39. Основні положення сучасної концепції готельної анімації.
40. Основні вимоги до змісту готельних анімаційних програм.
41. Значення фірмового стилю в готельній анімації.
42. Типова структура анімаційної служби курортних 4- і 5-зір-

кових готелей.
43. Обов’язки спортивного відділу.
44. Обов’язки відділу шоу-анімації.
45. Обов’язки міні-клубу.
46. Обов’язки відділу творчих занять.
47. Що необхідно враховувати при доборі персоналу у служ-

бу анімації готелю?
48. Основні особистісні якості аніматора.
49. Які компоненти (підсистеми) входять у технологію ство-

рення анімаційних програм?
50. Охарактеризуйте етапи розробки і реалізації анімаційних

програм.
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51. Послідовність дій при організації рекламної кампанії щодо
здійснення анімаційних заходів у готелі.

52. Охарактеризуйте сучасний стиль “м’якої” готельної ані-
мації на противагу “жорсткої”.

53. Основні правила поведінки аніматора.
54. Прийоми мотивації праці аніматорів у готелі.
55. Можливості аніматорів щодо професійного просування

службовими сходами?
56. Як реалізується функція “аналіз і контроль” анімаційно-

го менеджменту?
57. Як мають змінитися функції менеджменту в разі незадо-

вільних результатів анімаційної діяльності?
58. Принцип замкненості й безперервності циклу управління

готельною анімаційною діяльністю.
59. Що таке ігорний бізнес?
60. Чому ігорний бізнес вважається одним з перспективних

напрямів дозвільної індустрії?
61. Чим азартні ігри відрізняються від інших?
62. Які азартні ігри пропонуються в сучасних ігорних закла-

дах?
63. Хто є споживачами послуг у казино?
64. Тенденції щодо зміни соціального складу клієнтів ігор-

них закладів.
65. Яку матеріальну базу повинен мати ігорний заклад для

нормального функціонування?
66. Які особистісні якості повинні мати працівники ігорних

закладів?
67. У чому полягають ускладнення менеджменту персоналу в

ігорному бізнесі?
68. Посадові обов’язки круп’є, інспектора, менеджера казино.
69. Загальне значення рухливих ігор при розробці анімацій-

ної програми.
70. Вимоги до підбору ігор для дітей і управління ними.
71. Вимоги до підбору ігор з урахуванням національності,

фізичної підготовленості гравців.
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72. Суддівство в рухливих іграх.
73. Ігри змагального характеру: характеристика, особливості

проведення.
74. Послуги аніматорів в ігорному бізнесі.
75. Використання інноваційних технологій в організації ані-

маційних послуг.
76. Побутові умови життя аніматорів на базі готельного ком-

плексу.
77. Оцінювання ефективності анімаційної діяльності.
78. Формування цінового показника на анімаційні послуги.
79. Рухливі ігри в сімейному дозвіллі.
80. Склад анімаційної команди.
81. Переваги і недоліки прийняття на роботу аніматорів.
82. Необхідний пакет документів для виїзду на роботу аніма-

тором за кордон.
83. Комунікативні засоби аніматорів у роботі з туристами.
84. Комунікативні засоби аніматорів під час бесід з керівни-

ками.
85. Участь аніматорів у виставках, ярмарках, фестивалях еко-

номічного, святкового та політичного напрямів.
86. Розробіть модель спеціаліста туристської анімації.
87. Сутність елементів корпоративної готельної анімаційної

філософії.
88. Підготуйте рекламне анімаційне шоу туристського про-

дукту.
89. Безпека аніматорів і туристів при перебуванні на тери-

торії готельного чи туристичного комплексу.
90. Структура витрат туриста на анімаційні послуги.
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