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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ТУРИЗМ

УДК 796.011.3: 796.03
ББК 75.116 Мирослав Дутчак, Любомир Пасічняк

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ 
СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ В МІСЦЯХ МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ

НАСЕЛЕННЯ

У статті обгрунтовано своєчасність і необхідність дослідження проблеми підготовки та 
реалізації програм спортивної анімації в місіргх масового відпочинку населення. Визначено основні 
завдання подальшого дослідження зазначеної проблеми.

Ключові слова; спортивна анімація; дозвілля; програма; місця масового відпочинку населення.

В статье обоснованы своевременность и необходимость исследования проблемы подготовки и 
реализации программ спортивной анимации в местах массового отдыха населения. Определены 
основные задачи дальнейшего исследования указанной проблемы.

Ключевые слова: спортивная анимация; досуг; программа; места массового отдыха населения.

In article timeliness and the need to research the problems of preparation and implementation the 
programs ofsports animation in places ofpublic recreation. Identify key tasks forfurther study ofthis problem.

Key words: sports animation; leisure; program; places o f public recreation.

Постановка проблеми та аналіз результатів останніх досліджень. У сучасних 
умовах авторитетні міжнародні організації (ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, Рада Європи, Єв
ропейський Союз) указують на необхідність удосконалення діяльності суспільства та 
державних інституцій щодо сприяння здоровому способу життя населення шляхом 
створення сприятливих умов для підвищення рівня залучення громадян до рухової ак
тивності. Гіпокінезія посідає четверте місце серед чинників, що в глобальному масш
табі зумовлюють передчасну смертність людей [8].

В Україні ще значна кількість населення не залучена до оздоровчо-рекреаційної 
рухової активності, що в поєднанні з ігноруванням інших складових здорового способу 
життя (насамперед раціонального харчування та відмови від шкідливих звичок) складає 
одні з найгірших у Європі показники середньої тривалості життя громадян.

За даними ВООЗ розрахункова очікувана тривалість життя в Україні для жінок 
становить 73,2 роки, а для чоловіків -  62,3 роки, що відповідно на 8—10 та 12-15 років 
менше в порівнянні зі Швейцарією, Швецією, Норвегією, Фінляндією, Австрією, Фран
цією, Німеччиною. Процентна частка вказаної тривалості життя, прожитого в стані так 
званого “повного здоров’я” (не обтяженого хронічними неінфекційними захворювання
ми) становить для України лише 88,1%, що відповідає 42 місцю серед країн Європи [2].

З метою подолання зазначеної загрози для гуманітарної безпеки України необ
хідно створювати відповідні умови для формування здорового способу життя шляхом 
суттєвого підвищення рівня залучення різних груп населення до активних форм 
дозвілля. Значний резерв у цьому сенсі вбачається у фізичній рекреації -  одному з на
прямів реалізації оздоровчо-рекреаційної рухової активності [6].

Теоретичні й технологічні аспекти впровадження фізичної рекреації в дозвілля 
людей знайшли відображення в працях зарубіжних [10; 13; 15] і вітчизняних учених [1; 
7; 12]. Відзначаючи вагоме наукове й практичне значення вказаних праць, доцільно за
уважити, що особливо важливим є здійснення подальшого наукового пошуку іннова
ційних технологій організації в місцях масового відпочинку населення, активного до
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звілля конкретної людини, що передбачає використання фізичних навантажень розва
жального характеру для отримання передусім задоволення.

Серед видів фізичної рекреації на сучасному етапі значні потенційні можливості 
для залучення населення до активного дозвілля має спортивна анімація, що передбачає 
використання різноманітних видів рухової активності у формі ігор, розваг та забав у 
місцях масового відпочинку населення [4; 14]. Проте в Україні спортивна анімація рід
ко розглядається як об’єкт наукових досліджень, що, безумовно, ускладнює її ефектив
не впровадження у вітчизняну практику. Передусім доцільним видається визначення 
важливих для сьогодення проблем з реалізації функцій та зміни кількісних і якісних ха
рактеристик системи спортивної анімації як підсистеми фізичної рекреації

Матеріал підготовлено відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 pp. за темою 3.9. “Удосконалення науко
вих засад спорту для всіх, фітнесу та рекреації” (№ державної реєстрації 0111U001735).

Мета роботи -  обгрунтувати своєчасність і необхідність дослідження проблеми 
підготовки та реалізації програм спортивної анімації в місцях масового відпочинку 
населення.

Методи дослідження: загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, 
екстраполяція, інтерпретація* абстрагування, узагальнення й синергія); аналіз наукових 
джерел, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду; метод системного аналізу; ме
тод порівняння та зіставлення; метод функціонально-структурного аналізу.

Результати дослідження. В умовах сьогодення на суспільному рівні виникають 
протиріччя між потребою суспільства у здоровій нації та критичним станом здоров’я на
селення, який пов’язаний із соціально-економічними змінами, між потребою суспільства 
у стабільній соціальній ситуації та зростаючим напруженим емоційним станом людей у 
складних (несприятливих) умовах життя. На індивідуальному рівні існують протиріччя 
між потребою людини в активному відпочинку й відновленні та низьким рівнем обі
знаності населення у сфері фізичного виховання та спорту, між доступністю й ефек
тивним оздоровчим впливом різних напрямів та видів рухової активності [7].

Одним зі шляхів розв’язання вказаних протиріч є широке використання фізичної 
рекреації у структурі дозвілля сучасної людини, тобто у вільний від професійної діяль-. 
ності, побутової праці, задоволення першочергових потреб (харчування, сон тощо) час, 
який використовується для відпочинку, подолання втоми, відновлення фізичних та 
психічних кондицій. Така діяльність здійснюється відповідно до певних інтересів і 
цілей конкретної людини.

У практиці фізичної рекреації все більшої популярності набуває спортивна ані
мація. За своєю етимологією слово “анімація” має латинське походження (“anima” -  жит
тя, душа; “апіпю” -  оживляю) й означає одухотворення, піднесення, стимулювання жит
тєвих сил та залучення до активності. Зазвичай анімація асоціюється з мультиплікацією -  
видом кіномистецтва, фільми якого створюються шляхом кінознімання фаз рухів гра
фічних зображень або об’ємних фігур, унаслідок чого під часу показу на екрані ство
рюється ілюзія руху [11]. Протягом останніх 30-40 років анімація активно використо
вується й у сфері маркетингу (для підвищення емоційності та “живості” презентацій то
варів з метою збільшення & продажу), культурно-суспільного життя (підвищення су
спільної свідомості, розвитку культури демократії) і туризму (з метою забезпечення 
привабливості туристичного продукту за рахунок якіснішої розваги споживачів).

Останнім часом великого розвитку досягла туристська анімація на Середземно
морському узбережжі Туреччини, Іспанії та Франції. Анімаційні служби тут з великим 
ентузіазмом займаються розвагою гостей, які прибувають на відпочинок з багатьох
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країн світу. Володіючи декількома іноземними мовами, а також маючи музичну, хорео
графічну або спортивну освіту, працівники цієї сфери своєю працею створюють висо- 
кокатегорійним готелям світову популярність [3].'

Туристичну анімацію розглядають як задоволення специфічних туристичних по
треб, відповідно до яких виділяють [5] такі види анімації: 

о анімація в русі -  задовольняє потреби індивіда в руховій активності, які пов’язані 
із задоволенням та приємними переживаннями; 

в анімація через переживання -  задовольняє потреби у відчутті чогось нового, неві
домого під час подолання труднощів, при відкриттях та при спілкуванні; 

о анімація через спілкування -  задовольняє потреби у спілкуванні з новими й ціка
вими людьми, із відкриттям внутрішнього світу інших та пізнанням себе через 
спілкування;

о анімація через заспокоєння -  задовольняє потребу людей у психологічному роз
вантаженні від повсякденного ритму життя через заспокоєння, усамітнення, 
контакт із природою;

о культурна анімація -  задовольняє потребу людей у духовному розвитку через 
знайомство з культурною спадщиною країни, регіону, народу та нації; 

е творча анімація -  задовольняє потреби людини у творчості, демонстрації своїх 
творчих здібностей і творчому спілкуванні, співпраці з іншими людьми.
У туризмі розрізняють окремі напрями розвитку анімації: 1) створення спеціаль

них музеїв і парків, організація костюмованих балів, шоу, свят та інших дійств за конк
ретними сценаріями (створення спеціалізованого турпродукту); 2) анімація -  ожив
лення програм дозвілля туристів у місцях тривалого відпочинку -  курортних готельних 
комплексах, туристичних центрах та базах, на круїзних суднах тощо [3].

Слід зазначити, що в структурі туристичної анімації особливе місце відводиться 
спортивній анімації (складання та проведення відповідних спортивних програм з ту
ристами). Завдяки своїй значимості та затребуваності спортивна анімація останнім ча
сом набуває ознак самостійного виду анімаційної діяльності, оскільки її використання 
виходить за межі туризму (тимчасового виїзду особи з місця постійного проживання в 
цевних цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування) і все частіше 
використовується на спортивних спорудах під час офіційних спортивних змагань і 
масових спортивних заходів, а також у навчальних закладах та місцях масового відпо
чинку населення. Це особливо важливо для забезпечення належної регулярності оздо
ровчо-рекреаційної рухової активності з огляду на те, що люди в основному вико
ристовують туристичні поїздки, а відповідно й споживають анімаційні послуги лише 
епізодично (здебільшого під час відпустки).

Разом із цим, незважаючи на все більше “проникнення” спортивної анімації в 
практику активного дозвілля, досі не здійснено системного наукового вивчення цього 
феномену. Треба звернути увагу на різноманітність тлумачення самого поняття “спор
тивна анімація” в наукових джерелах [3; 4; 7; 12]. Очевидно, що дослідження проблеми 
функціонування та розвитку спортивної анімації як виду фізичної рекреації потребує 
насамперед наукового визначення вказаної дефініції.

Установлення наукових понять вимагає дотримання відповідних закономірностей, 
з-поміж яких провідною вважається використання у визначенні родової ознаки (за
гальна ознака, тобто властивість, притаманна безлічі предметів, уявно об’єднаних в од
не ціле) і видової відмінності (ознаки, які вирізняють певний предмет у межах зазначе
ного цілого). Важливо, щоб такі відмінності взаємно не заперечували одна одну й мали 
важливе значення для проведення диференціації [9].
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Зміст термінів, які характеризують певні явища, процеси та предмети, є динаміч
ним і змінюється залежно від розвитку науки, що розкриває нові, раніше не відомі, 
ознаки об’єкта. Ці ознаки повинні відображатись в уточненому та доповненому ви
значенні терміна. Загалом формування термінів у будь-якій науковій галузі -  це процес 
складний і суперечливий, що потребує консолідації зусиль значної кількості відповід
них фахівців. При цьому необхідно бережливо ставитись до уставленої термінології й 
не намагатися будь-що видумувати нові дефініції або характеристики, які не відобра
жають тієї чи іншої реальності, а є лише результатом “наукового словоблуддя”. Ос
новні поняття, твердження мають бути чітко визначеними. Двозначність у тлумаченні 
термінів негативно впливає на динаміку відповідної галузі наукового пошуку.

Для забезпечення належної ефективності анімаційної діяльності необхідним є 
складання та реалізація відповідних програм, У сфері туризму здійснювалися спроби 
обґрунтування необхідних для цих цілей технологій [3]. Зокрема зазначається, що 
технологія створення та реалізації анімаційних програм -  процес складний і багато
плановий, який передбачає виконання таких завдань як: створення анімаційних прог
рам, розрахунок кошторису програми, реклама програм та їх реалізація, втілення аніма
ційних заходів з подальшим аналізом. Указаний технологічний процес складається із 
декількох взаємопов’язаних підсистем: організаційної (організація спільної діяльності 
анімаційної команди); інструктурсько-методичної (створення сценаріїв заходів, підбір 
спортивних ігор та змагань, розробка методичних рекомендацій); режисерської (роз
поділення ролей, розробка планів репетицій і постановки); технічної (вибір і підготовка 
місця для проведення заходів, інвентарю та обладнання, освітлення, музичного супро
воду та інше).

Разом із цим, беручи до уваги специфічність спортивної анімації, очевидною стає 
некоректність для неї механічного використання вказаної технології, яка потребує, на 
нащ поглад, суттєвого доопрацювання в частині визначення алгоритму реалізації 
необхідних технологічних операцій, а також урахування рівня задоволення інтересів та 
отримання задоволення учасниками анімаційних програм. Ураховуючи вищевикладене 
бачимо, що пріоритетною проблемою формування системи спортивної анімації є нау
кове обґрунтування технологій підготовки та реалізації відповідних програм у місцях 
масового відпочинку населення. '

Із цією метою доцільним видається проведення соціологічного опитування осіб, що 
перебувають у місцях масового відпочинку населення, для визначення рівня їх залучення 
до анімаційних програм, у тому числі з використанням рухової активності, а також для 
встановлення чинників, що стимулюють і стримують цей процес. Особливу увагу слід 
звернути на стимулювання інтересу людей до рухової активності, подолання їх інерт
ності та байдужості щодо участі в анімаційних програмах. Крім цього, необхідно здійс
нити експертне оцінювання процедур підготовки програм спортивної анімації та дій 
щодо їх реалізації в місцях масового відпочинку населення. За результатами соціоло
гічного опитування й на базі узагальнення наукових знань і передової практики доцільно 
розробити технологію підготовки програм спортивної анімації в місцях масового від
починку населення, на основі якої здійснити формування банку відповідних програм.

Далі з використанням результатів попередніх досліджень необхідно розробити 
технологію реалізації різних програм спортивної анімації в місцях масового відпочинку 
населення, що включатиме алгоритм відбору, підготовки та використання волонтерів з 
числа студентів, які здобувають вищу освіту в галузі знань “Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини”.

Для оцінювання ефективності розроблених технологій, на наш погляд, слід про
вести педагогічний експеримент, під час якого фіксуватиметься динаміка показників
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співвідношення відвідувачів конкретного місця масового відпочинку населення, які 
братимуть участь у програмах спортивної анімації, до загальної кількості відвідувачів, 
а також рівень задоволеності учасників від запропонованих програм.

Висновки
Проблема підготовки та реалізації програм спортивної анімації в місцях масового 

відпочинку населення є актуальною як для науки, так і для практики у сфері фізичної 
культури і спорту. Розв’язання вказаної проблеми потребує вивчення таких питань: 

о охарактеризувати сучасний стан проблеми функціонування та розвитку спортив
ної анімації як виду фізичної рекреації, у т. ч. уточнити поняття “спортивна 
анімація”;

о установити рівень залучення населення до спортивної анімації в місцях масового 
відпочинку;

о виявити стимуляційні та стримувальні чинники щодо залучення населення до 
спортивної анімації в місцях масового відпочинку; 

в розробити технологію підготовки â технологію реалізації програм спортивної 
анімації в місцях масового відпочинку населення та експериментально перевірити 
їх ефективність.
Послідовному вирішенню зазначених вище завдань будуть присвячені наші 

подальші дослідження.

1. Андреева О. В. Аналіз концепцій розвитку рекреації в зарубіжних країнах /  О. В. Андреева // 
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. -  2009. -  № 4. — С. 85-89.

2. Атлас здоровья в Европе / Всемирная организация здравоохранения. -  2008. -139  с.
3. Байлик С. І. Організація анімаційких послуг в туризмі : навч. посіб. /  С. I. Байлик, О. М. Кравець. -  

Х.:ХНАМГ, 2008.-1 9 7  с.
4. Булыгина И. И. Об анимационной деятельности'в туристских и спортивно-оздоровительных

учреждениях / И. И. Булыгина, Н. И. Гаранин И Теория и практика физической культуры. -2000. -
№ 11.-С .  26-29.

5. Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации / Н. И. Гаранин, И. И. Булыгина. 
-  м . : Советский спорт, 2004. -  127 с.

6. Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М. В. Дутчак. -  К. : Олімп, л-ра, 2009. -  
279 с.

7. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення /  Т. Ю. Круцевич, 
Г. В. Безверхня. -  К. : Олімп, л-ра, 2010.-248 с.

8. Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012) / заг. ред. В. М. Литвина. -  К. : 
Парламентське вид-во, 2011. -  600 с.

9. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика /  В. Минто. -  Ми. : Харвест, 2002. -  352 с.
10. Рижкин Ю. Е. Физическая рекреация в сфере досуга человека / Ю. Е. Рижкин // Теория и практика 

физической культуры. -2002. -  Jfe 5. -  С. 17-19.
11. Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис. слів і словосполучень / [уклад.: О. І. Скоп- 

ненко, Т. В. Цимбалюк]. -  К. : Довіра, 2006. -  789 с.
12. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. виш. навч. закл. фіз. виховання і спорту / [авт. кол.: 

Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. та ін. ; за наук. ред. Євгена Приступи). -  Львів : 
ЛДУФК, 2010.-447 с.

13. Фурманов А. Г. Оздоровительная физическая культура: [учеб. для студ. вузов] / А. Г. Фурманов, 
М. Б. Юспа. -  Ми. : Тесей, 2003. -  528 с.

14. Karlis G. The Future of Leisure, Recreation and Sport in Canada: A SWOT for Small Sized Enterprises / 
G. Karlis // The Sport Journal. -  2006. -  Jfe 9 (2). -  P. 1-17.

15. Pilawska A. Zarys teorii і metodyki rekreacji ruchowej / A. Pilawska, A.Pilawski, W. Petryâski. -  
Katowice : GWSH, 2003. -  144 s.

Рецензент: канд. наук з фіз. вих., доц. Луцький В. Я.

Мирослав Дутчак, Любомир Пасічняк. Актуалізація проблеми підготоаки та реалізації-просрам... _

57



V'С-

і  і .4 • і  А}  ’  ’ ■ • ' '  ■ ІБвМ 1992-7908

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
I СПОРТУ

Н а у к о в о -т е о р е т и ч н и й  ж у р н а л

2.2016



з

7

11

14

19

24

29

34

38

43

48

54

ТЕОРІЯ 
І МЕТОДИКА ~ ? я
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Наталя Євпак
Спеціальна працездатність кваліфікованих спортсменок- 
ватерполісток на передзмагальному етапі підготовки 
Валерій Ніколаенко, Тарас ЧолІлко
Теоретичне обґрунтування ефективності індивідуального підходу 
до побудови тренувального процесу зі спеціальної фізичної 
підготовки футбольних арбітрів 
Оксана Пясківська
Фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у вітрильному 
спорті

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ.
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Сергій Афанасьев •
Адаптаційні можливості вегетативної нервової системи у дітей 
молодшого шкільного віку з порушеннями постави 
Владислав Ведерніков
Ставлення професорсько-викладацького складу 
ВНЗ МВС України до необхідності вдосконалення системи 
фізичної та спеціальної підготовки майбутніх правоохоронців 
Володимир Джевага
Методичні підходи до корекції порушень координаційних 
здатностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху 
в процесі адаптивного фізичного виховання
Ірина Кенсицька, Марія Пальчук
Компоненти здорового способу життя студенток вищих
навчальних закладів.
РаадАбдул Хади Мохаммад Альальван, Алексей Никаноров
Современные представления о физической
реабилитации спортсменов командных видов спорта
с повреждением ахиллова сухожилия
Олег Ольховий, Володимир Климович, Сергій Романчук
Оптимізація системи фізичної підготовки курсантів
Костянтин Сергієнно, Ірина Жарова, Павло Чередніченко
Особливості опорно-ресорної властивості стопи хлопчиків старшого
дошкільного віку, які займаються футболом
Любомир Пасічняк
Стимулюючі та стримуючі чинники впливу на залучення 
населення до спортивної анімації у міських парках 
Сергій Футорний, Юрій Шкребтій 
Формування здорового способу життя молодого покоління 
у процесі фізичного виховання

«Теорія і методика 
фізичного виховання і спорту» -  
науково-теоретичний журнал для фахівців 
у сфері фізичної культури і спорту -  
наукових працівників, викладачів ВНЗ, 
тренерів, докторантів, аспірантів, студентів, 
спортсменів
Науковий консультант 
В. М. Платонов, д-р лед. наук 
Гзповний редактор 
Ю, М. Шкребтій, д-р наук з фіз. 
виховання і спорту
Заступник головнозо редактора
О. В. Андреева, д-р наук з фіз. виховання
і спорту
Редакційна колегія:
М. М. Булатова, д-р лед- наук 
М. М. Візитей, д-р філос. наук 
Л. В. Волков, д-р лед. наук 
В. I. Воронова, канд. пед. наук 
В. В. Гамалій, канд. лед. наук 
Л. О. Драгунов, канд. пед. наук 
М. В. Дутчак, д-р иаук з фіз. виховання 
і спорту
A. Ю. Дяченко, д-р наук з фіз. 
виховання І спорту
М. М. Ібрагімов, д-р філос. наук
B. М. Ільїн, д-р бюл. наук
В. О. Кашуба, д-р наук з фіз.
виховання і спорту
Г. В. Ко робей ніков, д-р біоп. наук
К. Коханович, д-р наук з фіз.
виховання і спорту
Т. Ю. Круцееич, д-р наук з фіз.
виховання і спорту
О. Б. Лазарева, д-р наук з фіз. виховання 
і спорту
Г. А. Лісенчук, д-р наук з фіз.
виховання і спорту
О. М. Макагоное, д-р пед. наук
B. Манолакі, д-р пед. наук
О. К. Марченко, канд. пед. наук
Ю. П. Мічуда, д-р наук з фіз.
виховання і спорту
Т. Д. Полякова, д-р пед. наук
О. М. Русанова, канд. наук з фіз. виховання
і спорту
C. Савчин, д-р наук з фіз. виховання 
і спорту
М. М. Філіппов, д-р біоп. наук 
Л. Я.-Г. Шахліна, д-р мед. наук 
О. А. Шинкарук, д-р наук з фіз. виховання 
і спорту
М. М. Чесноков, д-р пед. наук

( (  г  РлАтАіо*в\ 
література )}



СТИМУЛЮЮЧІ ТА СТРИМУЮЧІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ  
НА ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ 

У МІСЬКИХ ПАРКАХ

Любомир Пасічняк

Аннотация. Определено содержание анимационной деятельности в условиях городского парка. Оха
рактеризованы стимулирующие и сдерживающие факторы влияния на привлечения к спортивной ани
мации в городских парках. Подчеркнута актуальность и перспективность развития спортивной ани

мации в условиях городского парка.
Ключевые слова: спортивная анимация, досуг, рекреационная деятельность, городские парки.

Abstract. In the article the matter of animation activity is defined, the world experience of organizing animation 
activity in a city park is researched. The stimulating and restraining factors of influence on public involvement in 
sports animation in city parks are determined. They denoted the actuality and perspective of developing sports

animation in a city park.
Keywords: sports animation, leisure, recreational activity, city parks.

П остановка проблем и. Н а сучасному етапі роз
витку українського суспільства з огляду на заго
стрення економічних, соціальних та  екологічних 
проблем все більш ої актуальності набуває ф о р 
мування зд оров’я окремої лю дніш  та соціуму. Ін 
тенсиф ікація суспільно-економічнпх відносин стає 
для особи значним викликом, що призводить’ до 
зростання ф ізичних, розумових та нервово-псн- 
хічннх навантажень. Це породж ує цілий спектр 
потреб, реалізацію  яких забезпечує оздоровчо- 
рекреаційна д іяльність.

Значення оздоровчо-рекреаційної рухової ак 
тивності в наш час важ ко переоцінити, оскіль
ки провідним ЇЇ завданням  є  протистояння гіпо
динамії, що з кожним роком зростає серед насе
лення. Гіподинамія стала визначальним чинником 
збільш ення хронічних захворю вань та передчасної 
смертності населення [3, 6].

В усіх сф ерах ж иттєдіяльності все більш е лю 
дей перебуває у закритому приміщ енні, що при
зводить до зростання специф ічних захворю вань, 
п ов’язаних з поруш енням природної рівновагії 
м іж  затратами ж иттєвих сил та їх  відновленням. 
У з в ’язку  з цим населення все частіше тривало пе
ребуває в умовах природного середовищ а (парки , 
гори, лісп, водне середовищ е тощ о) з метою від
новлення, оздоровлення та стимулю вання зростан
ня працездатності. Проте проведення дозвілля  у 
цих м ісцях максимально наближ ено до  стану абсо
лю тного спокою. Л иш е третина населення У краї
ни регулярно займається руховою  активністю  [4].

З в ’язок рухової активності з характером на
вколиш нього середовищ а є  очевидним [12, 13). У 
цьому контексті міські парки як  суб’єкти сф ери 
дозвілля  є найбільш  доступними для щоденного

проведення дозвілля  усіх верств населення. О днак 
наявний комплекс рекреаційних послуг у міських 
парках незавж дн відповідає специфічним рекреа
ційним потребам особи.

О тж е, основним завданням політики органів 
місцевого самоврядування є забезпечення належ 
них та привабливих умов для занять руховою  ак
тивністю  у м ісцях масового відпочинку.

В Н аказі Президента У країни від 9 лютого 
2016 р. №  42 «П ро Н аціональну стратегію  з оздо
ровчої рухової активності в У країні на період до 
2025 р. «Рухова активність -  здоровий спосіб ж ит
тя -  здорова нація» зазначається, що метою ці
є ї стратегії є ф ормування у суспільстві у м о в 'д л я  
оздоровчої рухової активності та здорового спо
собу життя для ф ормування здоров’я громадян 
як найвищ ої соціальної цінності в держ аві. С еред 
завдань, як і необхідно вирішити для досягнен
ня зазначеної мети, у м ісцях масового відпочин
ку населення виділено: ф ормування інф раструк
тури сучасних і привабливих спортивних споруд, 
що мають бути легко доступні для різних верств 
населення; збільш ення кількості загальнодоступ
них спортивних заходів для активного сімейного 
відпочинку; удосконалення міського планування в 
частині створення місць для активного відпочинку 
(зокрем а парків  для рухової активності та спорту 
на свіжому повітр і) [10].

А наліз практики розвитку оздоровчо-рекреа
ційної рухової активності переконує, що така а к 
тивність задля ф ормування здоров’я людини та 
покращ ення якості її ж иття має бути орган ізова
ною, тобто відрізнятися планомірністю  та певним 
порядком її реал ізац ії для досягнення визначеної 
мети [ 1, 7 1.
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На основі аналізу наукової літератури та прак
тики нами сформовано наукову гіпотезу про те, 
що в сучасних умовах ефективнішим засобом за
лучення населення до оздоровчо-рекреаційної ді
яльності у міському парку е надання анімаційних 
послуг. Такий вид рекреаційної діяльності дозво
лить викликати позитивні емоції, відчути задово
лення від відпочинку, збільшити рівень рухової 
активності та сформувати бажання повернутися та 
знову виконувати фізичні вправи.

Отже, розробка інноваційних напрямів та тех
нологій залучення населення до активного відпо
чинку в умовах міського парку є актуальним за
вданням сучасної наукової галузі з фізичного ви
ховання і спорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
наш час ставлення людей до відпочинку транс
формувалося від неусвідомленої до усвідомленої 
потреби. Встановлено, що усвідомлення рекреа
ційних потреб населення та формування бажан
ня відпочивати «по-новому» призводить до ство
рення оптимальних умов та пошуку різноманітних 
послуг, які б могли пожвавити процес дозвільно- 
рекреаційної діяльності. У цьому сенсі, міські ор
гани влади намагаються облаштувати пішохідні та 
велосипедні доріжки, рекреаційні зони, парки від
починку та інші місця для активного дозвілля на
селення. Спортивні споруди та місця масового від
починку використовуються відповідно до концеп
ції та принципів «Спорт для всіх» [3J.

У результаті проведених спеціальних дослі
джень встановлено, що резерви підвищення рівня 
залученосгі різних груп населення до оздоровчо- 
рекреаційної рухової активності в умовах міського 
парку полягають у потребі облаштування загаль- 
нодрступних спортивних майданчиків багатопро- 
фільного використання, пунктів прокатів спортив
ного інвентарю, організації роботи груп активного 
відпочинку за інтересами, відповідному сприян
ні працівників парку та волонтерів, у тому числі 
спортивних аніматорів [8].

На думку науковців, безпосередньо розробку та 
здійснення спеціальних програм проведення віль
ного часу забезпечує анімаційна діяльність, яка на
бирає значних масштабів у нашій країні [2, 5, 11].

У сучасному просторі поняття «анімація» ви
значається за формулою «З D» : delassiment
«розслаблення» — divertissement «розвага» ~ 
développement «розвиток», яка передбачає фізич
не відновлення людини (розслаблення) через пе
реживання радості та задоволення (розвага), а та
кож задоволення потреб (розвиток) [11].

Поступове збільшення обсягу вільного часу на
селення сприяє розвитку анімаційної діяльності. 
Зарубіжний досвід показує, що система організа
ції дозвілля найбільше розвинена у США, Кана
ді, країнах Західної Європи (Франція, Ншеччи-
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на, Австрія, Данія, Бельгія, Нідерланди). Проте 
значного поширення набула туристична та готель
на анімація, яка є найбільш розвиненою у курорт
них зонах. При цьому, особлива роль належить 
організації дозвілля відпочивальників: ігровим за
ходам, активним змаганням, різним шоу і святам 
тощо. Отже, за твердженнями науковців, основ
ним завданням анімації є пожвавлення, «одухот
ворення» відпочинку та отримання безпосередніх 
вражень від особистої участі у заходах [2, 5, 11].

Спортивна анімація є одним з ефективних за
собів залучення населення до активного відпочин
ку, що є в основі здорового способу життя. Особ
ливе значення у комплексі заходів, спрямованих 
на розвагу, приділяється різним спортивним за
няттям, змаганням, конкурсам, рухливим іграм 
тощо [2]. Важливою формою анімаційної діяль
ності є робота у міських парках відпочинку. Во
на спрямована на залучення різних категорій на
селення до рухової активності у певному рекреа
ційному просторі.

В 'Україні у своєму розвиткові анімаційна ді
яльність спирається на досвід розвинених держав. 
Зарубіжна практика засвідчує, що кожна держа
ва прагне до створення та розвитку умов для від
починку, лікування, відновлення працездатності 
власних громадян. Завдяки роботі відповідних ор
ганізацій у різних країнах світу — Національної 
асоціації парків та рекреації (США), Національ
ного фонду рекреації й туризму (США), Інститу
ту управління у сфері дозвілля та розваг (Велика 
Британія), Фонду парків та рекреації (Японія) та 
інших -  активно вивчаються проблеми паркового 
середовища. У свою чергу, вони виконують знач
ну інформаційну, методичну та наукову роботу з 
питань дозвілля, утримують центри для підвищен
ня кваліфікації фахівців дозвіллєвої сфери, співп
рацюють із рекреаційними та дозвіллєвими закла
дами різних країн світу [9].

Спеціалізовані видання («Parks and Récréa
tion», «Amusement Business», «Amusement Techno
logie u. Management» та ін.) висвітлюють питання 
взаємозв’язку між відвідувачами парку та природ
ним середовищем, матеріально-технічного осна
щення, надання послуг різним соціально-демогра
фічним групам населення та організації рекреацій
ної роботи в парках [9, 14].

Поєднання умов для рекреації перетворюють
ся у потужні комплекси відпочинку -  створюють
ся спортивні парки, які обладнано спортивними та 
танцювальними майданчиками, спортивними по
лями, велодоріжками, стежками здоров’я, спеці
альними територіями для занять руховою актив
ністю, пунктами прокату спортивного інвентарю 
та обладнання тощо.

В різних країнах має місце значне розмаїття 
програм спортивної анімації. Деякі з них цілком
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можуть бути запозичені нашими рекреаційними 
осередками. Н априклад , в парках  Китаю , Японії 
та Індії застосовують ізометричні ф ізичні впра- 
вп та вправи у сповільнених рухах  з концентра
цією уваги (асанн). Цю форму рухової активності 
запозичили СШ А та К анада. У Ш рі-Л анці щоне
д ілі влаш товую ться фестивалі «Танці С ходу», де 
всі бажаю чі можуть пройти курс навчання мистец
тва східного танцю. У  Росії найбільш  традиційні 
ф орми анімації -  ігри в сн іж ки, «Л ицарський тур
н ір», «Гладіаторські бої», проведення екстремаль
них ігор «О станній  герой», «Безлю дний острів», 
як і включають їзду верхи, метання списів, стріль
бу з лука, піднімання ваги, бій на мечах, прохо
дж ення імпровізованої середньовічної смуги пере
ш код тощо.

Парки атракціонів у Голандії, Іспанії, Н імеччи
ні, Ш веції, Китаї втілюють концепцію  відпочинку 
я к  участі у різноманітних атракц іонах, які мають 
на меті оздоровити лю дину, забезпечити цікавий 
відпочинок, розвинути км ітливість, спритність, 
витримку, вміння орієнтуватися на місцевості з 
переш кодами, координацію  рухів , ш видкість реак
ції, інтуїцію . Еф ективність роботи парків  визнача
ється системністю їх роботи, зовніш ньою  приваб
ливістю , систематичним удосконаленням , попитом 
серед відвідувачів [9].

В У країні анімаційні послуги поступово почи
наю ть пропонувати міські парки К иєва, Л ьвова, 
Рівного, Тернополя, Д ніпропетровська. В ідвідува
чам пропоную ться «ранкові руханки» із чемпіона
ми, навчання танцям, орієнтування на місцевості, 
подолання смуг переш код та переправ тощо. Але, 
на ж аль, б ільш ість цих послуг є одноразовими та 
стандартними, не вирізняю ться з-поміж  інших і не 
викликаю ть жвавого зац ікавлення у відвідувачів.

О тж е, на основі опрацю вання спеціальної л іте
ратури та інф ормаційних дж ерел  постає потреба у 
вивченні питань усвідомлення відвідувачами місь
кого парку важливості впровадж ення спортивної 
ан імації у процес власного дозвілля.

М ета до сл ідж ен н я  -  виявити чинники, які сти
мулюючи та стримуючи впливаю ть на залучен
ня населення до спортивної анімації у м іських 
парках.

М етоди та о р ган ізац ія  досл ідж ен н я . Д ля  до
сягнення поставленої мети застосовано такі методи 
дослідж ення: теоретичні методи, зокрема аналіз 
наукової літератури і оф іц ійних документів, ме
тод зіставлення та метод системного аналізу . С е
ред емпіричних методів використано опитування 
(анкетування) та експертну оцінку. М атематична 
обробка результатів дослідж ення виконувалась за 
допомогою статистичних методів та ком п’ю терних 
технологій.

Д о участі в опитуванні були залучені пересічні 
громадяни різного віку, статі та соціального ста

тусу -  відвідувачі місць масового відпочинку в 
м. Івано-Ф ранківськ (689 осіб) та група експер
тів (28 осіб ).

Р езу л ьтати  д о сл ідж ен н я  та їх  обговорення. 
Аналіз результатів дослідж ення дозволив визна
чити основні аспекти розвитку та  впровадж ення 
спортивної ан ім ації в умовах міського парку.

Аналізую чи отримані в ході дослідж ення д а 
ні, можна зробити такі узагальнення. В изначаю 
чи важ ливість анімаційних програм, думки рес
пондентів розділились наступним чином: серед 
опитаного контингенту більш а половина (53 ,8  %) 
не усвідомлю є значення програм спортивної ан і
мації та їхню  доцільність у проведенні дозвілля 
через низький рівень обізнаності та мотивації до 
оздоровчо-рекреаційної рухової активної. О днак 
46,2  % респондентів вказали  на необхідність впро
вадж ення згаданих програм та визнаю ть їх  акту
альність в сучасннх умовах.

Т акож  привертає увагу те, що абсолю тна б іль
шість респондентів (84 ,2  %) у своєму дозвіллі 
не використовую ть анімаційні послуги і це яви 
ще здебільш ого п ов’язане із незнанням того, що 
явл яє  собою анімаційна д іяльн ість. Водночас не
значна частина опитаних (15 ,8  %) використовую ть 
анімаційні послуги при цьому перевагу надаю ть 
готельній, туристичній та дитячій  анімації.

О сновним стримую чим чинником впливу на за 
лучення населення до спортивної анімації є  низь
кий рівень відповідної пропаганди та реклам и, що 
відмічає значна кількість опитаних -  60,8 %. В 
свою  чергу, троє з  чотирьох опитаних (75 ,0  %) 
вказую ть на відсутність спортивної ан імації в їх 
ньому місті, а кожен четвертин -  не знає чи та
кі заходи взагалі проводяться. Т акож  у своїх від
повідях респонденти вказую ть на основні причи
ни відповідного ставлення. Н а перш е місце вони 
ставлять стан зд оров’я , рівень доходів та низький 
рівень культури зд о р о в 'я . Д ругорядними причи
нами є  брак часу, місце розташ ування міського 
парку, невміння організовувати власне дозвілля, 
відсутність мотивації та патерналістичні настрої.

Е ф ективність анімаційної діяльності у п арко
вому середовищ і обумовлено умовами та способа
ми ї ї  орган ізац ії. Б ільш а половина (66 ,8  %) рес
пондентів вваж аю ть, що в міському парку є всі 
необхідні умови д ля  впровадж ення програм спор
тивної анімації. О днак 18,3 % опитаних вказую ть, 
що паркового ресурсу недостатньо для цього, при 
цьому 14,9 % не змогли визначитися із відповіддю .

Н изький рівень орган ізац ії спортивної ан ім а
ції у міському парку, на думку учасників опиту
вання, зумовлений відсутністю кваліф ікованих 
кадрів (4 3 ,8  % ), економічною ситуацією  в краї
ні (21 ,7  % ), недостатньою кількістю  простірних 
загальнодоступних споруд (17 ,6  % ), відсутністю  
пунктів прокату снортнвного інвентарю  (12 ,5  %)
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та низьким рівнем методичного забезпечення 
(4 ,4  %).

Р анж ування стимулю ю чих чинників пож вав
лення д о зв іл л я  населення та активне залучен
ня їх до  програм спортивної інф орм ації вияви
ло, що одним Із важ ливих чинників є інформо- 
ваність про подібні заходи  через засоби масової 
інф орм ації, про щ о задекларували  половина опи
таних (5 0 ,0  %). Н аступним сприятливим чинни
ком є усвідом лення таких потреб -  баж ання бути 
здоровим (4 9 ,2  % ), потреба у зниж енні ф ізично
го та психологічного напруж ення (41 ,7  % )т потре
ба у руховій  активності (3 8 ,8  %) та досягнення н а
леж ного ф ізичного стану (28 ,9  %). Т акож  до спо
нукальних чинників  24,2 % респондента відносять 
рівень задоволення від отриманих послуг, потре
бу -  20 ,8  і 20 ,6  % у сп ілкуванні та поради друзів  -  
відповідно. Н е менш важ ливе значення можуть 
мати п риклад  відомих спортсменів (9 ,6  % ), рівень 
добробуту (6 ,8  %) та  особливі події (2 ,3  %).

Н а дум ку респондентів, рівень зацікавленості 
та залучення буде більш им за  умови вклю чення до 
програм спортивної ан ім ац ії оздоровчих видів гім
настики, оздоровчої ходьби та бігу, інноваційних 
видів рухової активності, рекреаційних, народних 
та спортивних ігор, танців та елементів активно
го туризму.

П оряд  із дум кою  пересічних громадян мами бу
ло враховано дум ку експертів.

Результати  проведеного опитування засвідчу
ють, що дум ка експертної груш і була достатньо 
однозначною  і з багатьох позицій зб ігалась із дум
кою населення. Р езультати  опитування д озволя
ють чітко визначити р яд  чинників, що обумовлю 
ють організаційні особливості реалізац ії спортив
ної ан ім ац ії в умовах м іського парку.

В изначаю чи еф ективність роботи в держ аві 
щодо залучення населення до  спортивної аніма
ції б ільш а половина (9 2 ,9  %) експертів  оцінюють 
т о  роботу як  нееф ективну. О днак невелика част
ка опитаних (7,1 %) вваж аю ть цю роботу швидше 
еф ективною  ніж  неефективною .

Активні ф орм и проведення д о зв іл л я  у м ісько
му парку більш ою  половиною  експертної групи 
(57 ,2  %) визначаю ться як  непопулярні та малопо- 
п уляриі. Разом  із ним 42 ,8  % експертів вважаю ть, 
що внш е зазначені форми є доступними та попу
лярним и серед населення.

Н а важ ливість впровадж ення програм спортив
ної ан ім ації в умовах міського парку вказала абсо
лю тна більш ість експертів , частка яких  становила 
92,8 %. Вони притримую ться дум ки, що проведен
ня цих заход ів  є  важ ливою  га вкрай необхідною  
умовою д л я  м аксим ального залучення населення 
до о зд о р о в ч о -рекреац ійної рухової активності та 
ф орм ування зд о р о в ’я . У ньому відношенні екс
пертні оцінки з вказаного питання збігаю ться з ре

зультатами масового опитування. О днак серед на
селення більш а частка, ніж серед експертів, осіб, 
для яких ця мож ливість є  в цілому неважливою  
(5 ,8  %, порівняно з  3 ,6  %).

Оцінюючи стан організації спортивної анімації 
у міському парку ф ахівці констатують незадовіль
ний стан ц ієї д іяльності. Зокрем а 53,6  % опитаних 
оцінюють таку ситуацію  як  незадовільну. Кожен 
четвертий вваж ає, що ця робота відповідає задо
вільному рівню  та 3 ,6  % оцінюють її як  позитивну, 
а майж е п ’ята частина (17 ,8  %) не змогли реально 
оцінити ситуацію . Щ одо до цього думка експерт
ної групи збігається із думкою  населення, проте 
останні (75 ,0  %) є  більш  категоричними.

У результаті здійсненого дослідж ення виявле
но, що низька організація спортивної анімації в 
умовах міського парку залеж ить від таких чинни
ків: економічна ситуація в країн і, матеріально-тех
нічне, методичне та кадрове забезпечення. Загалом 
із вказаних позицій думка кваліф ікованих ф ах ів 
ців збігається із думкою  населення. М айж е усі екс
перти вважаю ть, що визначальним чинником тут є 
недостатнє ф інансування місцевих центрів ф ізи ч 
ного здоров’я  населення «Спорту для  всіх», а від
відувачі місць масового відпочинку населення пер
ше місце з цього питання відвели недостатньому 
кадровому забезпеченню відповідної роботи.

Серед чинників, які обумовлюють пасивне став
лення населення до спортивної ан імації у міських 
парках, сл ід  відзначити, що між двома рядами оці
нок (р івень пропаганди і реклами та рівень дохо
д ів ) Існує певний зв ’язок , що підтвердж ується збі
гом поглядів експертів і населення на це питання. 
Проте можна відзначити, що відносно ряду чин
ників, оцінки експертів і населення помітно р із
няться. Н априклад , експерти дещ о менше оціню 
ють дезорганізую чин вплив таких чинників, я к  па- 
терналістичні настрої, стан здоров’я , відсутність 
вільного часу, а місце розташ ування парку взага
лі не відносять до  складу  чинників, але водночас 
вони вище оцінюють роль таких чинників, я к  не
вміння організувати власне дозв ілля , низький р і
вень культури здоров’я та відсутність стимулів.

С еред перш очергових заходів , які необхід
но здійсню вати для підвищ ення рівня залучен 
ня різних груп населення до спортивної анімації 
у міських парках, експерти вказую ть на необхід
ність здійснити «інф ормаційну атаку», зб ільш и
ти ф інансові асигнування д ля  міського та обласно
го центру «С порт для всіх», покращ ити кадровий, 
матеріально-технічний та методичний ресурси, за 
стосовувати стимулюючі чинники та залучати  до  
цієї роботи відповідні су б ’єкти міського та облас
ного рівнів. При цьому найбільш ою  мірою  м а
ють сприяти обласні та міські центри ф ізичного 
зд оров’я населення «С порт для  всіх», органи ви
конавчої влади та молодіжні організації.
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Висновки:
1. Аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової 

літератури, передової практики рекреаційної ді
яльності у міських парках засвідчує, що в бага
тьох країнах паркове середовище є важливим осе
редком для проведення активного дозвілля різних 
верств населення.

2. Спортивна анімація як одна із форм рекреа
ційної діяльності спрямована на масову організа
цію дозвілля населення, заповнення вільного часу 
за допомогою специфічних форм і засобів рухо
вої активності та забезпечує формування здоро
вого способу життя. Проте поза увагою науковців 
залишаються питання щодо її організації в умовах 
міського парку. Низький рівень фізичного, пси
хічного, духовного та соціального здоров’я насе
лення обумовлює потребу зі створення та впрова
дження програм спортивної анімації у паркове се
редовище. Встановлено, що анімаційна діяльність 
в умовах міського парку практично не реалізуєть
ся, що обумовлюється особистісними, соціально* 
економічними та технологічними чинниками.

3. Пасивне ставлення населення до програм 
спортивної анімації спричиняється недостатньою 
проінформованістю та низьким рівнем мотивації 
населення до активної рухової діяльності. Стиму-
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люючими чинниками впливу на залучення насе
лення до анімаційної діяльності у міських парках 
є (за рівнем значимості): наявність та доступність 
інформації про відповідні заходи у засобах масо
вої Інформації; усвідомлення відвідувачами місь
ких парків потреб щодо формування здоров'я, 
зниження психічного напруження, підвищення ру
хової активності та досягнення й утримання на
лежного рівня фізичного стану; високий рівень 
задоволеності від анімаційної діяльності; можли
вість спілкування; приклад відомих спортсменів.

4. Для підготовки та впровадження програм 
спортивної анімації в умовах міського парку не
обхідно звернути увагу на умови та способи її ор
ганізації: агітаційну роботу через засоби масової 
Інформації; фінансове та матеріально-технічне за
безпечення; підготовку та використання інструк
торів, аніматорів і волонтерів; врахування вікових 
особливостей та інтересів відвідувачів парку; за
лучення різних організаційних структур та вико
ристання заохочень (вручення спортивної атрибу
тики, подарунків та призів тощо).

Перспективи подальших досліджень будуть 
спрямовані на розробку програм спортивної ані
мації та визначення їхньої ефективності в умовах 
міського парку.

http://healthy
http://sportscience
http://sportscience
http://ideaidealy
http://www
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