
Центральна спілка споживчих товариств України  

Львівський торговельно-економічний університет  
Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

вибіркова дисципліна кафедри туризму та готельно-  

ресторанної справи 

ОРГАНІЗАЦІЯ  

АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



Метою вивчення дисципліни є формування системи  

теоретичних знань та вмінь щодо організації анімаційної діяльності 

у готельних та туристичних комплексах 

ОБСЯГ – 4 КРЕДИТИ (120 годин) 

у т.ч.: - Лекцій – 28 годин 

- Практичних занять – 22 години 

- Самостійна робота – 70 годин 

ПЕРІОД НАВЧАННЯ: 

4 курс, 7 семестр 

ПІДСУМКОВА ФОРМА 

КОНТРОЛЮ: залік 

ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 



вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом  

таких компетентностей: 

 загальних: 
-набуття гнучкого мислення,  

відкритість до застосування знань у  

широкому діапазоні можливих місць  

роботи та повсякденному житті. 

-здатність до формування світогляду,  

розуміння принципів розвитку  

природи, людини, суспільства. 

-здатність використовувати  

організаторські навички для  

планування роботи колективу. 

-здатність до усної та письмової  

ділової комунікації державною та  

іноземною мовами для спілкування у  

професійній та соціально-культурній  

сферах, володіння фаховою  

термінологією українською та  

іноземною мовами. 

-здатність розуміти та поважати  

представників інших культур,  

ефективно застосовуючи  

комунікаційні концепції. 

 спеціальних (фахових): 
-здатність застосовувати теоретичні засади,  

інструментарій і методологію дослідження процесів  

функціонування готельно-ресторанного господарства. 
- здатність організовувати сервісно-виробничий процес у 

закладах готельно-ресторанного господарства з  

урахуванням вимог і потреб споживачів та забезпечувати  

його ефективність. 

-здатність формувати та реалізовувати ефективні  

зовнішні та внутрішні комунікації у закладах готельно- 

ресторанного господарства, навички взаємодії (робота в  

команді). 

- здатність проектувати процес надання основних і 

додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного  

господарства. 

-здатність проектувати технологічний процес  

виробництва продукції і складати необхідну нормативну  

документацію на напівфабрикати та готову кулінарну  

продукцію. 
-здатність організовувати роботу персоналу закладів 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням  

кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального  

розподілу праці та вимог виробництва та 

обслуговування. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ДИСЦИПЛІНИ 

Основи  

організації  

анімаційних 

послуг 
Зародження та  

розвиток 

анімаційних форм  

дозвілля 

Сутність  

анімації Структура та  

організація  

діяльності  

анімаційних  

підрозділів 

Роль  

аніматорів  

в організації  

і реалізації  

анімаційних 

програм 

Сценарно-  

режисерські  

основи 

анімації 

Драматургія  

анімаційно-  

театралізованих  

програм 

Музична  

анімація 

Особливості  

ігрової 

та спортивної  

анімації 

Гра як  

ефективна  

форма 

анімаційної  

діяльності Підготовка  

та розробка 

музичних анімаційних  

програм, 

організація концертів,  
вечорів відпочинку 

Танцювальна  

анімація 

Вербальна  

анімація 

Організація  

анімаційних шоу 

і закритих  

розважальних  

заходів 

Використання  

свят в 

організації  

анімаційної  

діяльності 



Навчально-методичне,  

інформаційне забезпечення 

робоча програма 

дисципліни 

лекційний  

матеріал 

дистанційний  

курс 

методичні  

вказівки 

до проведення  

практичних 

занять 



Використання інноваційних  

технологій 

Використання  

Інтернет-мережі  

для вивчення 

міжнародного 

досвіду  

анімаційної  

діяльності 

Практичне  

закріплення 

набутих знань і вмінь  

відбувається 

під час розробки  

сценарних анімаційних  

програм для різних  

культурних заходів 

Викладання  

лекційного  

матеріалу 

супроводжується  

мультимедійним  

забезпеченням,  

презентаціями,  

навчальними  

відео 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Миронов 

Юрій  

Богданович, 

доцент, 

кандидат  

економічних наук 



Ми чекаємо на Вас! 


