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Розділ 4. Фізична культура, ф ізичне виховання 
різних груп населення

УДК 796.035-05 : 613.74+712.253 (1-21) Любомир Пасічпяк,
Мирослав Дутчак

Теоретичне обґрунтування технології проектування та реалізації програм 
спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення 

(на матеріалі міських парків)
Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ)

Постановка наукової проблеми та її значення. Важливим складником фізичної рекреації як 
самостійного напряму фізичної культури є спортивна анімація -  оздоровчо-рекреаційна рухова аетив- 
ність розважального характеру для отримання задоволення та посилення мотивації до активного 
відпочинку як необхідної умови ведення здорового способу життя.

У сучасних умовах спортивна анімація набула популярності у відповідних готелях і туристичних 
базах здебільшого на морських узбережжях. Водночас, як засвідчує передовий зарубіжний досвід (США, 
Канада, Швеція, Велика Британія, Японія), зазначений вид фізичної рекреації має значні потенційні 
можливості для реалізації і в інших місцях масового відпочинку населення, зокрема в міських парках. 
В Україні лише епізодично реалізовуються заходи анімаційного характеру в цих місцях.

Проблема впровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення обумовлена 
суперечностями між значними потенційними можливостями оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
розважального характеру для підвищення ефективності відпочинку й ведення здорового способу 
життя різних груп населення та недостатньою реалізацією цих можливостей у місцях масового відпо
чинку населення, насамперед у міських парках; практичною необхідністю впровадження програм 
спортивної анімації в міських парках і відсутністю науково обґрунтованих технологій проектування 
та реалізації таких програм, що повинні грунтуватися на вивченні особливостей, стримувальних і сти
муляційних чинників цього процесу та відповідати сучасним концептуальним положенням техноло
гізації активного дозвілля особистості.

Аналіз досліджень цієї проблеми. У галузі науки з фізичного виховання й спорту сформовано 
певну систему знань із технологізації процесу активного дозвілля різних груп населення, що створює 
необхідні наукові передумови для проведення подальших теоретичних та емпіричних досліджень 
проблеми, обумовленої наявними суперечностями в системі залучення й участі різних груп населення 
в заходах зі спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення.

Результати констатувального експерименту [10; 11; 12] стосовно особливостей організації відпо
чинку населення в міських парках указують на його значні потенційні можливості щодо вдоскона
лення та підвищення ефективності проведення відвідувачами власного дозвілля, заміщення пасивних 
форм рекреаційної діяльності. Такий спосіб реалізації дозвілля характеризується низьким рівнем 
організації фізкультурно-оздоровчих заходів і недостатньою їх кількістю, відсутністю належної та 
своєчасної інформації про проведення таких заходів, вадами матеріально-технічного й кадрового за
безпечення. Зазначені заходи та форми залучення до них відвідувачів міських парків не спричиняють 
задоволення їхніх потреб в активному відпочинку й не викликають зацікавленості до рухової актив
ності як ключового чинника здорового способу життя. Така ситуація актуалізує потребу теоретичного 
обґрунтування технології проектування та реалізації програм спортивної анімації в міських парках.

Роботу виконано відповідно до теми Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури й спорту на 2011-2015 рр. «Удосконалення наукових засад спорту для всіх, фітнесу і 
рекреації» (номер державної реєстрації -  011Ш001735).

Формулювання мети й завдань статті. Мета цього наукового пошуку -  теоретично обґрунту
вати технологію проектування та реалізації програм спортивної анімації в місцях масового відпо
чинку населення (на матеріалі міських парків).

© Пасічняк Л., Дутчак М., 2016
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Молодіжний науковий вісник (2015)..

Для досягнення цього визначено такі завдання: 1) оцінити перспективність й очікування практи
кою вказаної технології; 2) здійснити теоретичний аналіз її базових положень; 3) розробити структуру такої 
технології.

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань застосовано такі методи дослідження: 
аналіз наукової літератури, та інформаційних ресурсів мережі Інтернет; системний аналіз; порівняння 
й зіставлення; експертна оцінка; методи математичної статистики.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Для оцінки 
перспективності наукового обґрунтування та очікувань практики стосовно зазначеної технології вра
ховано результати проведеного нами дослідження стримувальних та стимуляційних чинників впливу 
на залучення різних груп населення до спортивної анімації в міських парках, а також думка ква
ліфікованих фахівців сфери фізичної культури та спорту стосовно цього питання.

На основі попередньо проведених досліджень [10; 11; 12] виокремлено основні напрями вдоско
налення роботи з упровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення (на 
матеріалі міських парків), а саме:

1) наукове обґрунтування та практичне застосування технології проектування й реалізації відпо
відних програм;

, 2) збільшення фінансових ресурсів міських та обласних центрів фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» і посилення їх співпраці з міськими парками;

3) покращення кадрового забезпечення цієї роботи (зркрема, підготовка й використання аніма- 
торів-волонтерів) та створення відповідної матеріально-технічної бази (збільшення кількості 
загальнодоступних площинних споруд, спортивного інвентарю й обладнання);

4) реалізація агітаційно-пропагандистської роботи через засоби масової інформації та соціальні 
.,інтернет-мережі для популяризації спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення, фор
мування зацікавленості в різних груп населення до таких фізкультурно-оздоровчих занять, а також 
,цля демонстрації оздоровчих, соціальних та економічних переваг рухової активності під час дозвілля;

5) застосування різних видів і форм заохочення відвідувачів парків до активної участі в анімацій- 
нїіх заходах, зокрема вручення інформаційних буклетів,програм, спортивної атрибутики, подарунків, 
призів тощо.

Для визначеності пріоритетності вказаних напрямів удосконалення роботи з упровадження спор
тивної анімації в місцях масового відпочинку населення нами організовано проведення експертами 
ранжирування цих напрямів за допомогою визначення їхнього рангу в порядку спадання значущості 
(оцінка «1» призначалася для найбільш значимого напряму, а оцінка «5» -  для найменш значимого); 
*шм менша сума рангів усіх експертів, тим вища оцінка відповідного напряму.
, Найбільш значимим напрямом удосконалення роботи з упровадження спортивної анімації в 

місцях масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків) експерти визначили «обґрунту
вання та використання технології проектування й реалізації спеціальних програм» (сума рангів -  36), 
що засвідчує актуальність і доцільність відповідних наукових досліджень. На другому місці -  
«реалізація необхідної агітаційно-пропагандистської роботи» (сума рангів -  62), а далі з незначним 
розривом -  «збільшення фінансових ресурсів місцевих ЦФЗН “Спорт для всіх” та посилення їхньої 
співпраці з міськими парками» (сума рангів -  70). Четвергам, за оцінкою експертів, «було покращення 
кадрового забезпечення цієї роботи та створення відповідної матеріально-технічної бази» (сума рангів -  
118), на п’ятому місці -  «використання різних видів та форм заохочення осіб до участі у відповідних 
заходах» (сума рангів -  131). Коефіцієнт конкордації Кенделла становив >У=0,81, що свідчить про 
високий рівень узгодженості зазначених оцінок експертів. х2-критерій для вказаного коефіцієнта кон
кордації дорівнював 90,72, що підтверджує високу статистично значиму узгодженість думок експертів (р < 0,01).

Отже, доцільність упровадження технології проектування та реалізації програм спортивної ані
мації в міських парках підтвердилася результатами констатувального експерименту [10, 11, 12], 
експертного оцінювання й зумовлена такими чинниками, як:

• наявність кризового стану в дозвіллєвій практиці, що підтверджується невідповідністю між 
потребами населення та реальними можливостями їх задоволення, між ціннісними орієнтаціями, 
духовними інтересами й реальним змістом заходів, які проводяться;

• зростаюча потреба в проведенні активного дозвілля, що не задовольняється наявними підхо
дами та послугами, які характеризуються недоліками методичного, ресурсного й кадрового 
забезпечення, а це призводить переважно до пасивного відпочинку громадян;

• посилення тенденції до зниження культури проведення вільного часу в місцях масового відпо
чинку, що вимагає створення сприятливих умов для організації активного дозвілля, яке забезпечить
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залучення різних груп населення до відповідної рекреаційної діяльності для реалізації можливостей 
кожного відвідувача.

Необхідна передумова розробки технології проектування та реалізації програм спортивної ані
мації в міських парках -  визначення базових положень цього процесу.

Технологія в системі освіти трактується як «науковий опис засобів і методів педагбгічного 
процесу, який веде до наперед запланованого результату». Центральну проблему розробки технології 
навчання вбачаємо в правильному визначенні та чіткому формулюванні цілей відповідного процесу, 
які проектують (передбачають) одержання результату. До цих технЬлогій, крім цілей, входить визна
чення умов і процедур, за допомогою яких можна досягти саме такого результату [6].

На основі аналізу сучасних наукових досліджень зазначено, що педагогічна технологія -  це науково 
обґрунтована системна модель діяльності вчителя' яка містить опис алгоритму його дій із розв’язання 
певної навчально-виховної проблеми [14].

У сфері фізичної культури'и спорту технологія соціальних процесів передбачає визначення 
алгоритму послідовного здійснення певних технологічних операцій (типових дій, процедур тощо), 
реалізація яких забезпечує очікуваний результат (досягнення визначеної мети та завдань) в умовах 
перманентної зміни внутрішнього й зовнішнього середовищ соціальної системи [4; 5]. '

Проектування — це спосіб освоєння та перетворення дійсності, що відрізняється тим, як потрібно 
діяти в умовах неповної інформації, вибору альтернативних засобів системного розгляду об’єктів і 
процесів. У наукових джерелах [1; 7; 9; 13] подано критерії, яким повинна відповідати технологія 
проектування системи рекреаційної діяльності, таких як:

• наукова обґрунтованість;
• професійна компетентність суб’єктів рекреаційного процесу;
• системність і структурність -  рекреаційна діяльність повинна являти цілісний і послідовний 

процес, елементи якого взаємозалежні, взаємозумовлені;
• економічність й ефективність -  гарантоване досягнення запланованих результатів рекреаційної 

діяльності при оптимальному рівні ресурсног.о забезпечення;
• керованість -  можливості внесення необхідних змін, варіювання засобами та методами, пара

метрами навантаження й відпочинку з метою поточного та етапного корегування процесу й досягнен
ня результатів занять;

• відтворюваність — можливості тиражування (повторного відтворення) технології проектування 
іншими суб’єктами рекреаційної діяльності.

Методологічними підставами для проектування оздоровчо-рекреаційної діяльності виступають 
системний підхід, що дає змогу уявити процес діяльності як цілісне явище, що розвивається в єдності, 
ієрархічній послідовності й упорядкованості безлічі системно-структурних елементів; нормативно- 
цільовий підхід, що припускає постановку цілей, проектування структури, змісту та результатів діяль
ності щодо загальноприйнятих сценаріїв і норм; особистісно орієнтований підхід, що уможливлює 
формування й практичну реалізацію спрямованості процесу рекреаційно-оздоровчих занять на 
розвиток особистої фізичної культури й культури здоров’я індивідуума [1; 2].

У іході розроблення технології проектування рекреаційної діяльності потрібно враховувати 
принципи добровільності, доступності, відповіідності місцевим умовам, інтересу та системності [1].

Наслідком технологічного процесу проектування рекреаційної діяльності є програма, її зміст. 
Відповідно до «Тлумачного словника української мови» [17], одне зі значень слова «програма» трак
товано як «наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи і таке інше».

У літературних джерелах [8; 16; 19; 20] охарактеризовано основні концептуальні положення 
впровадження фізичної рекреації, що можуть бути екстрапольовані на створення програм спортивної 
анімації в місцях масового відпочинку, а саме: соціальна актуальність, цілеспрямованість, інформа
тивність, цільова аудиторна спрямованість, емоційне наповнення, комфортність, безпечність, доступ
ність, варіативність змістової частини та креативність.

У туризмології [18] сформовано такі вимоги до програм анімаційного впливу: вони повинні 
спонукати До зовнішньої активності особистості в процесі реалізації часу, відведеного на дозвілля; 
задоволення потреби рекреантів до самовираження; заохочення осіб до розвитку вмінь; спрямування 
розваг у позитивному напрямі; позбавлення від щоденних проблем і стресів; зміна іміджу рекреанта 
та зняття напруженості; отримання додаткових знань у сфері рекреації. Щоб програми відповідали 
цим критеріям, їх потрібно змінювати протягом сезону за змістом, інтенсивністю, часом проведення 
й іншими параметрами, ^міст програми залежить від кадрового забезпечення та матеріально-

__________  Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення



технічної бази, яка, насамперед, повинна підтримувати безпеку рекреантів. Головне завдання аніма- 
ційної програми вбачається у створенні «прекрасного настрою» відпочивальника, дружнього настрою 
в стосунках між ними й аніматорами та приємних вражень від дозвілля й бажання повернутися ще 
раз до участі в такій програмі.

Характерними ознаками анімаційної діяльності, обумовленими специфікою дозвілля, є реалізація 
у вільний час; свобода вибору, добровільність, активність, ініціатива як однієї людини, так і різних 
соціальних груп; вона обумовлена національними, релігійними, регіональними особливостями й 
традиціями; характеризується різноманітністю видів рухової активності на базі різних інтересів і 
мотивів дорослих, молоді та дітей; вирізняється глибокою особистісною зацікаЬленістю; має гума
ністичний, культурологічний, розвивальний, оздоровчий і виховний характер. Процес сприйняття 
залежить1 від вікових (стать, вік учасників), соціальних (соціальний статус, рівень освіченості) та 
психологічних (психоемоційний стан на момент реалізації програм) особливостей рекреантів. Якість 
надання послуг визначається задумом анімаційних програм, упровадженням нових форм організації 
відпочинку та розваг, великим арсеналом засобів і способів реалізації програм [3; 18; 15].

Ураховуючи, що кінцевим результатом проектування рекреаційної діяльності, як указано вище, є 
програма, то логічно виділити окремо особливості її реалізації. У сучасних умовах, на наше переко
нання, технологія повинна передбачати два алгоритми технологічних операцій -  проектування та 
реалізації програми. '

На думку Н. В. Ковальової [7], реалізаційний рівень -  складник технології проектування по- 
закласгіої роботи старшокласників із фізичного вихований, що включає кбмпоненти, які відобра
жають послідовність і смислове значення етапів проектування.

Для застосування засобів рекреаційної діяльності ві практиці фізкультурно-спортивного клубу 
Г.'К. Пацалюк [13] пропонує дотримуватися низки вимог і правил: вибір засобів завжди залежить від 
мети якого-небудь заходу, саме ціль визначає засіб; кількість і характер обраних засобів впливу 
повинні відповідати завданням, недолік засобів і їх надлишок однаково шкідливі; інструктор повинен 
досконало оволодіти методикою їх застосування, знати їхні слабкі й сильні сторони; наявні в 
розпорядженні засоби повинні бути завжди «під рукою» та в повній справності.

Анімаційна діяльність потребує якісного кадрового забезпечення: Оскільки сфера дозвілля є зо
ною емоційно позитивних переживань особистості, то своєрідність аніматора полягає в його природ
ному оптимізмі, почутті ґумору, артистизмі, комунікативній культурі, високому розвитку інтелек
туально-емоційної культури [18].

Ураховуючи, що технологія в анімаційній діяльності повинна забезпечувати досягнення запла
нованого результату (мети діяльності), обґрунтування такої технології доцільно здійснювати, об’єд
нуючи в одну систему декомпозиції основної цілі та технологічних операцій.

Указана гіпотеза ґрунтується на сучасному розумінні технологічної побудови освітнього про
цесу, що передбачає послідовну орієнтацію на чітко визначені цілі, досягнення яких може бути 
діагностовано. Щоб суб’єкти освітнього процесу діяли технологічно, указується, що їм потрібно 
чітко визначати структуру процесу досягнення мети й послідовність використання для цього відпо
відних засобів [16].

У соціальних системах як особливо складних досягнення головної цілі (мети) відбувається 
реалізацією серії більш простих і взаємопов’язаних цілей, що дає змогу сформувати ієрархію цілей 
від найвищої до найнижчої. Супідрядність цілей для наочності подають у вигляді так званого «дерева 
цілей», яке уможливлює системний показ порядку руху до мети за допомогою досягнення цілей ниж
чого рівня. Рекомендовано такі основні вимоги до якості цілей: віддзеркалення суперечності між 
наявною ситуацією і реальними суспільними потребами; досяжність та реалістичність, несупереч- 
ність закономірностям самоорганізації; зрозумілість викладення; вимірюваність рівня досягнення за 
певними одиницями характерних ознак; кількісне оформлення в показниках, що ґрунтуються на 
вибраних критеріях. Важливу роль у визначенні та досягненні мети відіграють несуперечність і су
місність цілей різних ієрархічних рівнів; зворотний зв’язок у процесі функціонування системи; мож
ливість перевірки та корекції взаємодій; застосування стимулів за узгоджену діяльність і штрафних 
санкцій за зривання цілісного функціонування. Цілі соціальної системи є домінантою визначення 
способів та засобів їх досягнення, структури системи, організації її функціонування й реалізації 
управління нею. Крім того, доцільно враховувати, що цілі соціальної системи є одночасно важливими 
як для розвитку конкретної людини, так і для суспільного поступу загалом ,£4].

Отже, нами здійснено аналіз базових положень технологізації впровадження спортивної анімації 
в місцях масового відпочинку населення, що об’єднують сучасне трактування основних понять
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(технологія, проектування, реалізація, програма); методологічні підстави та принципи розроблення 
технологій проектування й реалізації програм спортивної анімації; вимоги та характерні ознаки 
програм анімаційного впливу; обґрунтування поєднання в структурі вказаної технології декомпозиції 
основної цілі й технологічних операцій.

На основі проведеного опитування відвідувачів міських парків, експертної оцінки та теоретич
ного аналізу базових положень нами запропоновано технологію проектування й реалізації програм 
спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків).

Теоретико-методологічною основою технології проектування та реалізації програм спортивної 
анімації в місцях масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків) є базові положення 
технологізації впровадження спортивної анімації в зазначених місцях, що наведено нами вище.

Мета (основна ціль) розробленої технології -  упровадження спортивної анімації в місцях масо
вого відпочинку населення, зокрема в міських парках, для підвищення рівня оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності особи й на цій основі -  покращення її фізичного та психічного стану й залучення 
до здорового способу життя.

Для досягнення цієї мети ЇЇ доцільно розділити на дві проміжні цілі: 1) визначення змісту 
програм спортивної анімації; 2) залучення осіб до виконання програм спортивної анімації. Зазначені 
цілі обумовлюють потребу у двох відповідних складниках розробленої технології: 1) проектування 
програмспортивної анімації; 2) реалізація програм спортивної анімації.

Для кожної з указаних проміжних цілей запропоновано первинні цілі, які, зі свого боку, де
термінують адекватні технологічні операції. Зокрема, визначення змісту програм спортивної анімації 
(перша проміжна ціль), що здійснюється в процесі проектування вказаних програм (перша складова 
частина технології), передбачає такі первинні цілі й обумовлені ними технологічні операції:

• аналіз потенціалу матеріально-технічної бази місць масового відпочинку населення, зокрема 
міських парків, для спортивної анімації досягається ознайомленням та описом простору й споруд у 
цих місцях, а також інвентарю та обладнання, які можуть бути використані для спортивної анімації;

• наведення характеристики спрямованості й структури програм спортивної анімації з ураху
ванням вікових і статевих особливостей відвідувачів місць масового відпочинку населення, зокрема 
міських парків, -  проведення опитування відвідувачів цих місць на вказаний предмет, а також для 
виявлення їхніх відповідних інтересів та потреб;

• комплектування програм спортивної анімації засобами й методами з урахуванням інтересів і 
потреб відвідувачів місць масового відпочинку населення, зокрема міських парків, -  формування та 
регулярне поновлення банку засобів різних видів рухової активності, що можуть використовуватись у 
спортивній анімації, а також розроблення для відвідувачів відповідних місць програм спортивної анімації.

У програмах спортивної анімації зазначають вік і стать відвідувачів; місце проведення, розклад 
та спрямованість окремих занять; перелік засобів і методів їх використання, хронометраж занять; 
функції аніматорів; перелік необхідного інвентарю та обладнання. Програми спортивної анімації в 
місцях масового відпочинку населення, зокрема в міських парках, доцільно щорічно розраховувати 
на два п’ятимісячні сезони -  літній (травень-вересень) і зимовий (листопад-березень), а у квітні та 
жовтні -  здійснювати зазначені вище технологічні операції, що спрямовані на визначення змісту 
програм спортивної анімації на наступний указаний сезон. У межах однієї програми спортивної 
анімації планують анімаційні заходи у вихідні та святкові дні, а саме в їх другій половині після 15.00. 
Тривалість одного заняття -  від 60 до 90 хв. За статево-демографічними критеріями програми спор
тивної анімації в місцях масового відпочинку населення, зокрема в міських парках, диференціюються 
для сімей із дітьми 6-8 або 8-10 років; осіб молодіжного віку (комплексні, окремо для дівчат і юна
ків); осіб зрілого віку (комплексні, окремо для жінок та чоловіків); осіб похилого віку (комплексні, 
окремо для жінок і чоловіків).

Другій проміжній цілі -  залучення осіб до виконання програм спортивної анімації в місцях 
масового відпочинку населення, зокрема в міських парках, -  відповідає друга складова частина тех
нології -  реалізація програм спортивної анімації. Досягнення цієї мети передбачає такі первинні цілі 
та обумовлені ними технологічні операції:

• поява у відвідувачів місць масового відпочинку населення, зокрема в міських парках, інтересу 
до програм спортивної анімації досягається їх інформуванням про зміст, переваги й привабливі 
характеристики програми спортивної анімації; для цього доцільно використовувати різні канали 
поширення інформації: засоби масової інформації, насамперед місцеві радіостанції та соціальні 
мережі в Інтернеті; носії зовнішньої реклами (білборди, сіті-лайти, громадський транспорт тощо);
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радіомережу й інформаційні стенди в міських парках; волонтерів, які ходитимуть територією парку 
та в доброзичливій і веселій формі запрошують відвідувачів узяти участь в анімаційних заходах;

• підготовка місця для проведення анімаційних заходів програм спортивної підготовки -  
проведення розмітки та озвучення майданчиків, що використовуватимуться для анімаційних заходів, 
виділення необхідного інвентарю й обладнання для цих заходів;

• безпосереднє проведення заходів програм спортивної анімації -  забезпечення участі відвідува
чів місць масового відпочинку населення, зокрема міських парків, які виявили бажання, в аніма
ційних заходах, зміст і розклад яких визначено у відповідній програмі;

• фіксація критеріїв ефективності програм спортивної анімації -  здійснення оцінки рівня задово
леності учасників програм спортивної анімації, частоти їх участі в анімаційних заходах у межах 
відповідних програм, рівня оздоровчо-рекреаційної рухової активності, психічного й фізичного ста
ну, ведення здорового способу життя; для цього використовують інформативні методики та тести до 
початку реалізації програми, у формі оперативного контролю після кожного заняття (рівень задово
леності й частота участі в заходах), етапного контролю через 10-12 тижнів виконання програми, під
сумкового -  після завершення реалізації програми;

• корекція програм спортивної анімації -  унесення змін до змісту, місця проведення та розкладу 
заходів у межах указаної програми за потреби може здійснюватися як у процесі її реалізації на основі 
даних оперативного й етапного контролю, так і після завершення, застосовуючи аналіз результатів 
підсумкового контролю під час проектування аналогічної програми для нового сезону.

Запропоновану технологію проектування та реалізації програм спортивної анімації в місцях 
масового відпочинку населення призначено для використання місцевими центрами фізичного здо
ров’я населення «Спорт для всіх». Ураховуючи обмежені ресурсні можливості цих центрів і ке
руючись необхідністю їх оптимального використання виправданим для них буде залучення до 

використання цієї технології команд волонтерів, яких центрам потрібно відбирати та готувати разом з 
відповідними вищими навчальними закладами або громадськими організаціями.

Команді волонтерів при місцевих центрах фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» для 
впровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення, зокрема в міських 
парках, повинні бути притаманні такі якісні характеристики, як фаховість, узгодженість, підпорядко
ваність і координованість діяльності. Для обслуговування однієї програми спортивної анімації така 
команда повинна мати відповідну організаційну струюуру та орієнтовно нараховувати 8-12 волонтерів.

Місцевий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» через одного зі своїх фахівців 
здійснює спрямування роботи вказаної команди волонтерів, виділення для неї необхідних мате
ріально-технічних ресурсів і забезпечення їх взаємодії з відповідальними працівниками місць масо
вого відпочинку населення, зокрема міських парків. Усю роботу команди організовує та координує її 
менеджер -  викладач або студент старших курсів чи здобувач освітнього ступеня «Магістр». Окрім 
того, ця команда волонтерів об’єднує:
' • проектувальників -  2-3 особи, які виконують такі технологічні операції: ознайомлення й опис

простору та споруд місць масового відпочинку населення, зокрема міських парків, а також інвентарю 
й обладнання, які можуть бути використані для спортивної анімації; формування та регулярне по
новлення банку засобів різних видів рухової активності, що можуть використовуватись у спортивній 
анімації; опитування відвідувачів на предмет спрямованості, структури й змісту програм спортивної 
анімації, а також відповідних інтересів та потреб цих осіб; розроблення для відвідувачів програм 
спортивної анімації; здійснення оцінки рівня задоволеності учасників програм спортивної анімації, 
частоти їх участі в заходах цих програм, рівня рухової активності, психічного та фізичного стану, ве
дення здорового способу життя; унесення змін до змісту й розкладу заходів у межах програми спор
тивної анімації як у процесі її реалізації, так і під час проектування аналогічної програми для нового 
сезону;

• агітаторів -  2-3 особи, які використовуй» різні канали поширення інформації для емоційно 
привабливого повідомлення відвідувачам місць масового відпочинку населення, зокрема міських 
парків, про зміст і переваги програм спортивної анімації;

• технічний персонал -  1-2 особи, котрі готують майданчики (розмітка, озвучення, музикальний 
супровід, інвентар та обладнання) для проведення анімаційних заходів;

• спортивних аніматорів -  3-4 особи, які безпосередньо проводять анімаційні заходи, зміст і розклад 
котрих визначено у відповідній програмі, для відвідувачів місць масового відпочинку населення, 
зокрема міських парків.
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Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Комплектування вказаної команди волонтерів доцільно здійснювати з-поміж кращих студентів, 
які мають схильність до виконання вказаних функцій та здобувають вищу освіту за спеціальністю 
«017: Фізична Культура і спорт». Для підвищення мотивації студентів доцільною вбачаємо їхню ро
боту у вказаній команді, щоб передбачити форму практичної підготовки за вибором здобувачів вищої 
освіти. Менеджеру команди потрібно регулярно проводити інструктивні бесіди з членами команди 
щодо їхньої роботи з упровадження спортивної анімації, а також надавати необхідні консультації з 
цих питань. ' .

Отже, для використання технології проектування й реалізації програм спортивної анімації в 
місцях масового відпочинку населення, зокрема в міських парках, місцеві центри фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх» повинні здійснити низку організаційних заходів:

1) укладання угод про співробітництво з міськими парками, де здійснюватиметься провадження 
спортивної анімації;

2) укладання угод про співробітництво з партнером (вищим навчальним закладом, у якому від
бувається підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «017: Фізична культура і спорт», або 
громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості) щодо створення команди во
лонтерів для участі в проектуванні та реалізації програм сгїортивної анімації;

3) здійснення фінансових розрахунків вартості використання вказаної технології й визначення 
джерел покриття затрат.

Запропонована технологія проектування та реалізації програм спортивної анімації в місцях масо
вого відпочинку населення (на-матеріалі міських парків) рекомендована для впровадження в прак
тичну діяльність місцевих Центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Висновки та перспективи подальших досліджень. Найбільш значимим напрямом удоскона
лення роботи з упровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення (на ма
теріалі міських парків) експерти визначили «обґрунтування та використання технології проектування 
та реалізації спеціальних програм». У процесі дослідження здійснити теоретичний аналіз базових 
положень технологізації впровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення. 
Розроблено структуру відповідної технології, у якій поєднується декомпозиція основної цілі на про
міжні й первинні цілі та обумовлені ними технологічні операції.

Оцінка ефективності запропонованої технології здійснюватиметься в ході формувального експе
риментального дослідження на базі Івано-Франківського обласного центру фізичного здоров'я насе
лення «Спорт для всіх», міського парку обласного центру та Івано-Франківського коледжу фізичного 
виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України.
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Анотація

. У статті теоретично обгрунтовано технологію проектування та реалізації програм спортивної анімації 
в місцях масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків) для підвищення рівня оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності особи й націй основі покращення її фізичного та психічного стану и залучення до здорового 
способу життя. Методи дослідження — аналіз наукової літератури та інформаційних pècypcie мережі Інтернет; 
системний аналіз; порівняння й зіставлення; експёртна оцінка; методи математичної статистики. Найбільш 
значимим напрямом удосконалення роботи з упровадження спортивної анімації ,в місцях масового відпочинку 
населення (на матеріалі міських парків) експерти визначили «обгрунтування та використання технології 
проектування й реалізації спеціальних програм». У процесі дослідження здійснено теоретичний аналіз базових 
положень технологізації впровадження спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення.. Розроблено 
структуру відповідної технології, у  якій поєднано декомпозицію основної цілі на проміжні й первинні та обу
мовлені ними технологічні операції.

Ключові слова: спортивна анімація; міські парки; технології.

Любомир Пасичняк. Мирослав Дутчак. Теоретическое обоснование технологии проектирования и 
веарптиии программ по спортивной анимаиии в местах массового отдыха населения (на материале городских 
парков). Теоретически обоснована технология проектирования и реализации программ по спортивной анимации в 
местах массового отдыха населения (на материале городских парков) для повышения уровня оздоровительно- 
рекреационной двигательной активности человека и на этой основе улучшение его физического и психического 
состояния и вовлечение в здоровый образ жизни. Методы исследования -  анализ научной литературы и 
информационных ресурсов сети Интернет; системный анализ; сравнение и сопоставление; экспертной оценки; 
методы математической статистики. Наиболее значимым направлением усовершенствования работы по внедрению 
спортивной анимации в местах массового отдыха населения (на материале городских парков) эксперты опре
делили «обоснование и использование технологии проектирования и реализации специальных программ». В 
процессе исследования осуществляется теоретический анализ базовых положений технологизации внедрения 
спортивной анимации в местах массового отдыха населения. Разработана структура соответствующей техно
логии, в которой сочетаются декомпозиция основной цели на промежуточные и первичные цели и обусловлен
ные тили технологические операции.

ключевые слова: спортивная анимация, городские парки, технологии.

IJuhomvr Pasvchniak. Mvroslav Dutchak. Theoretical Substantiation o f Technology o f Projecting and Implementing 
o f Proeram* o f Snorts Animation in Places o f Mass Rest o f Population (on the Material o f Urban Parksh It was
theoretically grounded the technology ofprojecting and implementation o f programs o f sports animation in the places 
o f mass rest o f the population (on the material o f urban parks) fo r increasing the level o f health-recreational niôtor 
activity o f a person and on this basis -  improvement o f person's physical and rhental condition and involvement into 
healthy lifestyle.
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Розділ 4. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

The research methods: analysis o f  scientific literature and information resources o f  the Internet, system analysis, 
comparison and collation, expert assessment, methods o f  mathematical statistics. The most significant scope o f  impro
vement o f  work on implementation oj sports animation in the places o f  mass rest ofpopulation (on the material o f urban 
parks) wav defined by experts as «grounding and using o f the technology o f  projecting and realizing o f special programs». 
During the study, it was carried out the theoretical analysis o f  the basic regulations o f  technological ensuring o f  imple
mentation o f sports animation in places o f mass rest ofpopulation. It was developed the structure o f  the corresponding 
technology in which combine the decomposition o f  the main goal into intermediate and initial objectives and subse
quent technological operations.

Key words: sports animation, urban parks, technologies.
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Вплив пілатесу на дихальну систему жінок першого зрілого віку
Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ)

Постановка наукової проблеми та її значення. Складні демографічні процеси, що відбуваються в 
країні, погіршення соціально-економічного становища населення, недбале ставлення до власного 
здоров’я -  усе це негативно позначається на здоров’ї нації. За даними щорічної доповіді про стан 
здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здо
ров’я України, у 2014 р. у структурі поширеності хвороб працездатного населення України найбільша 
питома вага (24,14 %) припадала на хвороби системи кровообігу [11, 73], натомість у структурі захво
рюваності працездатного населення з часткою 35,88 % переважали хвороби органів дихання [11, 76].

Оскільки зниження рівня фізичного здоров’я жінок першого зрілого віку призводить до знижен
ня народжуваності й низького стану здоров’я нових генерацій дітей, то державна політика у сфері 
охорони здоров’я, у тому числі, повинна бути спрямована на створення стимулів для здорового спо
собу життя населення [11, 79].

Серед найбільш дієвих чинників, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я населення, -  
оптимальна рухова активність, а зацікавити жінок першого зрілого віку фізичними навантаженнями 
можливо за рахунок інноваційних видів рухової активності, зокрема оздоровчого фітнесу.

Огляд науково-методичних джерел засвідчив, що на сьогодні фахівці намагаються встановити 
вплив застосування фітнсс-технологій [1; 9] й оцінити його інтенсивність для жінок першого зрілого 
віку в процесі фізичного виховання [10, 12].

У ході дослідження ефективності впливу індивідуальних програм на фізичний стан жінок першого 
зрілого віку С. В. Сологубова довела доцільність раціонального поєднання різних видів фітнесу за
лежно від гормонального фону протягом менструального циклу при розробці індивідуальних програм 
фізкультурно-оздоровчого спрямування та позитивний вплив такого підходу на основні показники 
фізичної підготовленості, такі як гнучкість, швидкісні якості, динамічна сила, швидкісно-силова витри
валість м ’язів живота, швидкісно-силова витривалість верхніх кінцівок, а також на РФС указаної 
категорії жінок [10, 101].

У представленій Р. В. Бібіком праці обґрунтовано технологію корекції порушень постави жінок 
першого зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом та доведено підвищення показників, що 
характеризують загальну, силову витривалість м’язів -  розгиначів хребта, м ’язів живота, сідничних 
м ’язів і м’язів спини, сили м ’язів-розгиначів і згиначів хребта, гнучкості хребта, рухливість тазостег
нових суглобів й еластичність підколінних сухожиль унаслідок її застосування [2, 12].

Напрацювання у сфері фізичного виховання зрілих жінок дали нам підставу переконатись у то
му, що найбільш вагомими показниками для побудови кондиційного тренування є параметри функ
ціональних резервів кардіореспіраторної системи їхнього організму [5, 50]. Вивчаючи дані літера
тури, ми переконались у тому, що спеціалісти відстежують динаміку показників функціонального 
стану основних систем організму жінок першого зрілого віку під дією оздоровчого фітнесу.

У ході дослідження впливу інноваційних фітнес-програм тренування на стан ССС організму 
жінок першого зрілого віку, В. Осіпов констатує позитивні зміни досліджуваних показників та дово
дить більшу ефективність занять аквааеробікою, порівняно з фітнесом [7, 308].
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