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ВСТУП 

 

 Актуальність. В сучасних умовах авторитетні міжнародні організації 

(ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, Рада Європи, Європейський Союз) вказують на 

необхідність удосконалення діяльності суспільства та державних інституцій 

щодо сприяння здоровому способу життя населення шляхом створення 

сприятливих умов для підвищення рівня його залучення до рухової 

активності. 

В Указі Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42 «Про 

Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 

зазначається, що метою цієї стратегії є формування у суспільстві умов для 

оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для формування 

здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності в державі. Серед завдань, 

які необхідно вирішити для досягнення зазначеної мети, у місцях масового 

відпочинку населення виділено: формування інфраструктури сучасних і 

привабливих спортивних споруд, що мають бути легко доступні для різних 

верств населення; збільшення кількості загальнодоступних спортивних 

заходів для активного сімейного відпочинку; удосконалення міського 

планування в частині створення місць для активного відпочинку (зокрема, 

парків для рухової активності та спорту на свіжому повітрі) [211]. 

У зв’язку з цим вкрай необхідною є реалізація різноманітних програм, 

спрямованих на подолання в Україні сучасного соціального виклику – 

низького рівня залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності як обов’язкової умови та генеруючої частини здорового способу 

життя (Є. В. Імас, М. В. Дутчак [202]; В. О. Кашуба [95]).   

Значний резерв у цьому відношенні вбачається у фізичній рекреації – 

одному із напрямів реалізації оздоровчо-рекреаційної рухової активності. 

Теоретичні та технологічні аспекти впровадження фізичної рекреації 
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знайшли відображення у працях зарубіжних (D. C. Blakenship [237],                                  

А. Г. Фурманов [213], D. M. Anderson [233], M. Napierała [259]) та 

вітчизняних учених (Т. Ю. Круцевич [119, 120], Є. Н. Приступа [212],                  

О. В. Андрєєва [13], О. М. Жданова [77]).  

В умовах сьогодення відзначається інтенсифікація розвитку 

анімаційної діяльності з використанням різних видів рухової активності. 

Передова практика вказує на її пріоритетність у сфері туризму, що 

підтверджується й відповідними науковими дослідженнями (С. І. Байлик 

[21], А. Б. Воронина [42], О. І. Міхо [140]). Разом з цим враховуючи, що 

туристичні поїздки практикуються лише епізодично (здебільшого під час 

відпустки), видається, що для забезпечення регулярної рухової активності 

різних груп населення доцільним буде більш ширше використання для 

вказаних цілей місць масового відпочинку населення, насамперед міських 

парків.      

Спортивна анімація – оздоровчо-рекреаційна рухова активність 

розважального характеру для отримання задоволення та посилення мотивації 

до активного відпочинку як необхідної умови ведення здорового способу 

життя (A. Lobo [256], М. Журавлева [83], А. І. Альошина [4]). Проте, 

спортивна анімація ще не набула широкого використання у місцях масового 

відпочинку населення, передусім у міських парках, через відсутність, 

зокрема, у науковій літературі обґрунтованих технологій проектування 

відповідних програм та їх реалізації у вказаних місцях для отримання 

задоволення та посилення мотивації різних груп населення до активного 

відпочинку як необхідної умови ведення здорового способу життя. 

Актуальність розв’язання цього наукового завдання обумовила вибір теми 

дисертаційного дослідження, його мету та завдання.   

Зв'язок з науковими планами, темами. Дослідження виконувалося 

відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 

культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 

2011-2015 рр. за темою 3.9. «Удосконалення наукових засад спорту для всіх, 
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фітнесу та рекреації» (номер державної реєстрації 0111U001735), а також 

згідно з планом наукової роботи Національного університету фізичного 

виховання і спорту України на 2016–2020 рр. за темою 3.15 «Теоретико-

методологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп 

населення (номер державної реєстрації 0116U001630).  

Роль автора (як співвиконавця) полягала в обґрунтуванні технології 

проектування та реалізації програм спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення (на матеріалі міських парків).  

Мета дослідження – обґрунтувати технологію проектування та 

реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) для підвищення рівня оздоровчо-

рекреаційної рухової активності особи й на цій основі забезпечення 

покращення її фізичного та психічного стану й залучення до здорового 

способу життя.   

Завдання дослідження: 

1. Узагальнити положення літературних джерел та інформаційних 

ресурсів мережі Інтернет з наукових основ спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку населення.   

2. Здійснити аналіз особливостей активного відпочинку різних груп 

населення у місцях масового відпочинку (на матеріалі міських парків). 

3. Виявити стримуючі та стимулюючі чинники впливу на залучення 

населення до спортивної анімації у місцях масового відпочинку (на матеріалі 

міських парків). 

4. Розробити технологію проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків) та експериментально перевірити її ефективність. 

Об’єкт дослідження – спортивна анімація.  

Предмет дослідження – технологія проектування та реалізація 

програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на 

матеріалі міських парків).  
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 Методи дослідження. У процесі виконання дисертаційної роботи було 

використано такі методи: аналіз наукової літератури, інформаційних ресурсів 

мережі Інтернет та документальних джерел, передового зарубіжного та 

вітчизняного досвіду; соціологічні, педагогічні, психологічні, медико-

біологічні методи; методи математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

 уперше науково обґрунтовано технологію проектування та реалізації 

програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на 

матеріалі міських парків), що характеризується декомпозицією мети 

(основної цілі) на проміжні та первинні цілі, які обумовлюють відповідно 

складові технології та технологічні операції, а також врахуванням 

особливостей активного відпочинку різних груп населення та стримуючих і 

стимулюючих чинників залучення їх до спортивної анімації;  

 уперше за підсумками соціологічного дослідження визначено такі 

особливості активного відпочинку різних груп населення у місцях масового 

відпочинку (на матеріалі міських парків): здебільшого використовується як 

частина комбінованого відпочинку; реалізується переважно у вихідні та 

святкові дні; характеризується одноманітністю та домінуванням різних видів 

прогулянок; сучасні види фізичної рекреації, в тому числі спортивна 

анімація, ще не отримали належної популярності; 

 уперше виявлено стримуючі чинники впливу на залучення 

населення до спортивної анімації у міських парках, що обумовлюють 

пасивне ставлення населення до такого виду фізичної рекреації 

(недостатність відповідної пропаганди та інформування населення; низький 

рівень особистої культури здоров’я; обмеженість доходів населення; 

невміння організувати власне дозвілля), а також охарактеризовано наявні 

організаційні перешкоди; 

 вперше виділено стимулюючі чинники впливу на залучення 

населення до спортивної анімації у міських парках: посилення мотивації до 

здорового способу життя та рухової активності;  зняття психічної та фізичної 
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втоми; досягнення належного фізичного стану; забезпечення інформаційно-

заохочувального впливу засобів масової інформації; отримання задоволення 

від участі в програмах спортивної анімації; включення до програм 

спортивної анімації видів рухової активності, що відповідають потребам 

відвідувачів у різні вікові періоди; залучення до роботи з організації та 

проведення спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення 

центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

 набули подальшого розвитку теоретичні положення про 

технологізацію процесу фізичної рекреації, перспективність впровадження 

різних форм рухової активності на відкритому повітрі, використання міських 

парків для активного відпочинку осіб різних вікових груп, можливості 

впровадження спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, 

залучення волонтерів до організації і проведення рекреаційних заходів; 

 доповнено й розширено наукові знання про характерні ознаки, 

функціонування та розвиток спортивної анімації як складової сфери фізичної 

рекреації, а також про рівень та динаміку показників фізичного та психічного 

стану, ведення здорового способу життя та залученості до рухової активності 

оздоровчо-рекреаційної спрямованості у чоловіків та жінок першого зрілого 

віку та їхніх дітей 8–10 років.   

 Практичне значення проведених досліджень полягає у розробці 

рекомендацій обласним та міським центрам фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» щодо впровадження запропонованої нами технології 

проектування та реалізації програм спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення, насамперед у міських парках, що забезпечує 

підвищення рівня оздоровчо-рекреаційної рухової активності особи й на цій 

основі покращення її фізичного та психічного стану й залучення до 

здорового способу життя. Матеріали дисертації можуть бути використані для 

підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавра та магістра спеціальності з 

фізичної культури і спорту, а також для підвищення кваліфікації фахівців 

фізкультурно-оздоровчих закладів, центрів фізичного здоров’я населення та 
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структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту виконавчих 

органів місцевого самоврядування. 

 Результати наукових досліджень впроваджено у практику діяльності 

комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Рівненської обласної ради»,  Івано-Франківського 

обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

Кременчуцького міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» Полтавської області, а також у навчальний процес кафедри здоров’я, 

фітнесу та рекреації Національного університету фізичного виховання і 

спорту України, що підтверджено відповідними актами.   

Особистий внесок здобувача у спільно опублікованих наукових 

працях полягав у виявленні проблеми, організації та проведенні досліджень, 

аналізі отриманих даних, їх інтерпретації й теоретичному узагальненню,  

формулюванні висновків та практичних рекомендацій. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційної роботи було оприлюднено на ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: 

досвід, досягнення, тенденції» (Тернопіль, 2012), Міжнародній науково-

практичній конференції «Здоров’я і рухова активність: соціально-економічні 

та медичні аспекти» (Київ, 2013), щорічних Міжнародних наукових 

конференціях молодих учених «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2014–

2015), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні 

технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і 

спорту» (Суми, 2016),  Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної 

культури і спорту» (Чернівці, 2016), Х Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Проблеми активізації рекреаційно-

оздоровчої діяльності населення» (Львів, 2016), щорічних науково-

практичних конференціях кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації 
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Національного університету фізичного виховання і спорту України (2012–

2016).    

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

викладено у восьми наукових працях, з яких п’ять – у наукових фахових 

виданнях України, в тому числі одна – в електронному виданні, (з них дві 

включено до міжнародних наукометричних баз) та три публікації 

апробаційного характеру в матеріалах наукових конференцій. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ У МІСЦЯХ 

МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ 

 

1.1 Характерні ознаки спортивної анімації як складової сфери 

фізичної рекреації 

 

В сучасних умовах суспільного життя, що змінюється та 

ускладнюється під впливом соціальних процесів та перетворень, 

актуалізується питання стану здоров’я населення [65, 88, 129, 189, 227]. 

Проблема здоров’я населення в України є однією із важливих, оскільки 

здоров’я нації визначає рівень розвитку та достатку держави. 

У матеріалах Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» відмічається про тенденцію до зниження рівня здоров’я 

населення України [211]. Підтвердженням цьому є статистичні матеріали та 

результати соціологічних досліджень, які дають змогу констатувати, що 

здоров’я нації щороку стає гіршим [57, 63, 182, 267].  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я розрахункова 

очікувана тривалість життя в Україні на 8-10 та 12-15 (відповідно для жінок 

та чоловіків) років менше у порівнянні зі Швейцарією, Швецією, Норвегією, 

Фінляндією, Австрією, Францією, Німеччиною. Процентна частка тривалості 

життя, прожитого у стані так званого «повного здоров’я» (не обтяженого 

хронічними неінфекційними захворюваннями) становить для України лише 

88,1 %, що відповідає 42 місцю серед країн Європи [71]. 

Рівень здоров’я у більшої половини населення визначається як нижче 

за середній рівень. З віком прослідковується негативна тенденція. Так, у 

молоді (16–19 років) цей показник становить 61%;  у осіб віком 20–29 років 

частка таких становить 67,2 %;  у віці 30–39 років частина людей із вище 

зазначеним рівнем складає  66 %. Після сорока років у абсолютної більшості 
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спостерігається рівень здоров’я нижче за середній: 40–49 років – 81,5 %; 50–

59 років – 81%; 60 років і старші – 98,1% [13].  

Це явище в повній мірі залежить від поширення чинників ризику, 

зокрема поширення хронічних інфекційних захворювань, зловживання 

шкідливими звичками, недотримання режиму дня, нераціонального 

харчування, недотримання гігієнічних норм та малорухомого способу життя. 

Також, доведено, що прогресуюче зниження рівня здоров’я передусім 

пов’язане із проблемою дефіциту рухової активності [114, 243, 257]. 

Узагальнені дані наукових досліджень підтверджують, що дефіцит рухової 

активності, основного чинника здорового способу життя, здійснює 

негативний вплив на організм, що призводить до гіподинамії та є наслідком 

різних захворювань, низького рівня  фізичного розвитку і функціональних 

можливостей  та зниження працездатності населення [16, 62, 85, 184].  

Науковці стверджують, що сьогодні зазначений рівень здоров’я не 

відповідає оптимальним показниками як у дітей, підлітків та учнівської 

молоді, задіяних в регламентованих заняттях фізичними вправами, так і у 

дорослого населення [65, 120, 184]. Результати моніторингових досліджень 

вказують,  що рухова активність населення триває приблизно 15 хвилин 

впродовж дня, при цьому реалізовується лише 20-25 % природних потреб 

людини у рухах. При цьому, лише 13% українців мають необхідний, 

фізіологічно обумовлений рівень рухової активності, тоді як в країнах ЄС 

частина таких складає 40-60%, а в Японії – 70-80% [111, 124]. 

Вказана ситуація ускладнюється тим, що у суспільстві не сформована 

на належному рівні система культури здоров’я, окрім цього населенням 

ігноруються основні складові здорового способу життя та не усвідомлюється 

важливість здоров’я як найвищої цінності життя, мають місце недоліки, які є 

у нормативно-правовій базі, організаційно-управлінському та ресурсному 

забезпеченні. 

Прямий та опосередкований вплив на стан здоров’я людини 

здійснюють соціальні (матеріальний добробут людей), економічні 
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(прискорений темп рівня життя, впровадження нових технологій, механізація 

та автоматизація виробничих процесів) та екологічні (екологія 

навколишнього середовища та продуктів харчування) чинники, що 

прискорюють процеси життєдіяльності населення, в результаті чого істотно 

зростають потреби в сучасних видах і формах відпочинку, відновлення 

населення. Можливості фізичної рекреації у цьому випадку виступають 

одним із факторів фізичного і психічного оздоровлення та підвищення 

творчого потенціалу людини. Саме тому, фізична рекреація розглядається як 

вид фізичної культури, добровільний, доступний та ефективний напрямок 

досягнення максимально позитивного результату у відновленні фізичних та 

психічних сил та покращанні стану здоров’я [40, 120, 143, 212]. 

На даний час перед державою стоїть завдання збільшити рівень рухової 

активності населення шляхом застосування нових форм і видів рухової 

активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку  та пошук 

оптимальних шляхів нормалізації життєдіяльності людини.  

Системний аналіз відповідних наукових праць дав змогу констатувати, 

що фізична рекреація, не втрачаючи свого значення у відновленні та 

оздоровленні організму людини, є найважливішим компонентом способу 

життя та поведінки людини, що проявляється через її рухову активність у 

сфері дозвілля шляхом використання найпростіших доступних фізичних 

вправ [13, 119, 186]. 

Однією з дослідницьких парадигм фізичної рекреації є розгляд її як 

однієї з форм організації дозвілля людини.  Питання дозвілля досліджували у 

своїх працях В. Воловик [41], Т. Киселева [100], І. Петрова [169], Р. Стеббинс 

[201], Н. Цимбалюк [216], J. Dumazedier [241] та інші.  Вони дійшли 

висновку, що незважаючи на величезну кількість видів дозвілля, більшість 

груп населення обирають стандартизоване проведення вільного часу, для 

якого властивий достатньо вузький набір форм проведення дозвілля та 

обмежена їх тривалість, що характеризується здебільшого пасивним 

відпочинком.  
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Водночас, науковці [78, 161, 236] вказують, що особливого значення 

набуває вільний час, пов’язаний із перетворенням його на засіб формування 

здорового способу життя – це підвищення рівня рухової активності людини, 

що пов’язане із збільшенням витрат часу на заняття фізичною культурою та  

спортом. Разом із цим, у своїх дослідженнях В. Куцевич засвідчує про 

зниження витрат вільного часу на заняття фізичними вправами у чоловіків і 

жінок, що відбулося за останні 20 років (цим видом діяльності займаються 

менше 40 % населення у віці до 30 років і тільки 25 %  – старші 30 років) 

[133]. Однак, прагнення людей до активних форм проведення дозвілля 

збільшується з кожним роком [76, 111, 196].  

Отже, складні соціально-економічні процеси, які відбуваються в 

Україні значною мірою мають відображення на формуванні культури 

дозвілля та інфраструктури дозвіллєвої діяльності. Саме тому, для вирішення 

проблеми дозвілля недостатньо збільшити кількість тих чи інших культурних 

і фізкультурно-спортивних закладів, необхідно змінити ставлення населення 

до рекреаційно-дозвіллєвої діяльності.  Така діяльність дозволить підвищити 

рівень рухової активність та створити якісно нове середовище, що 

об’єднуватиме в собі багато функцій, а це сприятиме активному формуванню 

здорової та всебічно розвинутої, гармонійної особистості. 

Науково досліджено різні аспекти порушеної проблеми, зокрема, 

фахівцями [8, 47, 147, 151, 152] розглядаються різні підходи до організації 

рекреаційної діяльності різних груп населення. З одного боку, вивчаються 

рекреаційні потреби соціальних груп, встановлюючи їх зв’язок з потребами 

більших соціальних утворень та суспільства в цілому, психічні вимоги до 

рекреаційного середовища, властиві різним категоріям населення,  ціннісні 

орієнтації соціально-територіальних спільностей людей, які утворюються на 

базі спільного відношення до території, на якій вони відпочивають та 

проживають. З іншого – визначають ефективність різних програм та заходів, 

які проводяться, пропонують новий рівень надання рекреаційно-дозвіллєвих 

послуг з використанням нових технологій та створюють умови для широкого 
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їх застосування та залучення різних верств населення до здорового способу 

життя.  

Провідним методологічним підґрунтям для вдосконалення сфери 

фізичної рекреації, є концепція анімації. Останнім часом організація 

культурного дозвілля, розваг та організація послуг оздоровчого характеру 

отримала назву «анімація», яка визначається новим напрямом рекреаційної 

діяльності. У сучасних умовах розвитку анімації приділяється велика увага 

зарубіжних та вітчизняних вчених.   

Не зважаючи на значний доробок зарубіжних [50, 121, 134, 177, 204] та 

вітчизняних [21, 33, 126] науковців, тема анімації у сфері фізичної рекреації 

розглядається у поодиноких працях О. Андрєєвої, О. Благій та Б. Пангелова 

[13, 30, 150]. У роботах Т. Лесіної, О. Літвінової-Головань, А. Сидорук, 

висвітлені питання підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою до 

анімаційної діяльності [126, 127, 192].  

Актуальність теми обумовлюється багатьма аспектами розвитку 

сучасного суспільства, адже економічна, політична та демографічна кризи в 

України, урбанізація соціального життя, технократизація, значне 

розшарування дозвіллєвої діяльності, комерціалізація дозвілля, низький 

рівень організації дозвілля, недостатня диференціація дозвіллєвих 

пропозицій значною мірою впливають на якість анімаційної діяльності. 

Саме тому, у рамках досліджуваної проблеми цей напрямок потребує 

вивчення ознак спортивної анімації, як складової сфери фізичної рекреації, 

досвіду використання для оздоровлення населення у місцях масового 

відпочинку, впливу її на усі компоненти здоров’я (соматичне, фізичне, 

психічне, моральне), наукового обґрунтування технологій проектування 

відповідних програм та їх реалізації фахівцями, що мають необхідний рівень 

підготовленості . 

Анімація у нашій країні – порівняно нове поняття, хоча термін 

«анімація» існує ще з часів Стародавнього Риму. За своєю етимологією слово 

«анімація» має латинське походження («anіma» – життя, душа; «anіmо» – 
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оживляю) і означає одухотворення, піднесення, стимулювання життєвих сил 

та залучення до активності [168, 197, 225].  

У сучасному просторі анімація визначається за формулою «Три D»: 

delassiment «розслаблення» – divertissement «розвага» – developpement 

«розвиток», яка передбачає фізичне відновлення людини (розслаблення) 

через переживання радості та задоволення (розвага), а також задоволення 

потреб (розвиток) [226, 264].   

Це поняття вживається у багатьох сферах людської діяльності, проте, 

багато сучасних вчених розглядають анімацію з позицій культурології, 

педагогіки та культурно-дозвіллєвої діяльності, що засвідчує про інтерес до 

цього явища та про усвідомлення науковим співтовариством її значущості та 

перспектив впровадження у практику. 

Узагальнення теоретичного матеріалу дало змогу стверджувати, що 

анімація є одним з найбільш перспективних видів роботи з населенням, 

оскільки, носить багатосторонній характер, який відповідає широкому колу 

потреб, інтересів та запитів людей. Окрім цього, анімація спрямована на 

всебічний розвиток особистості (соціальний, духовний, фізичний), підвищує 

внутрішній потенціал особистості, необхідний для подолання негативних 

проявів та сприяє особистісному удосконаленню. 

З огляду на зазначене, науковці вкладають у зміст анімації різне 

значення та розглядають її як спеціальну організовану діяльність, яка 

спрямована на створення умов для задоволення потреб людини та соціуму 

[20, 96], підвищення якості надання послуг та створення відчуття 

задоволення від відпочинку [50, 52], активізацію  міжгрупових та 

міжособистісних відносин [230, 265], вирішення соціальних проблем та 

виступає ефективним механізмом покращення життя людей [42, 204],  впливу 

на їх «життєві сили» [79] та активного споживання інформації [84]. 

R. Labourie вказує, що феномен анімації має подвійне значення, будучи 

одночасно методом пристосування, соціальної терапії та «ідеологією 

звільнення через участь» [254]. 
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Аналіз спеціальної науково-методичної літератури та результатів 

відповідних досліджень свідчить, що  розвитку анімаційної діяльності сприяє 

поступове збільшення обсягу вільного часу населення.  

Проведені соціологічні дослідження дозволили встановити, що 

приблизно 2/3 дорослого населення України орієнтовані на домашній спосіб 

проведення дозвілля. Так, 60 % бюджету вільного часу населення проводить 

у помешканнях, причому ці особливості залежать від віку людей. 18-24-літні 

особи витрачають на домашній відпочинок і заняття у квартирі близько 

половини свого вільного часу, 40-літні – 70 % і більше. У робочі дні вдома 

проходить 60-70 % вільного часу, а у вихідні – близько половини. Пасивний 

спосіб проведення дозвілля зумовлений  накопиченням застійних явищ у 

роботі закладів дозвілля, культурно-видовищного і фізкультурно-

спортивного призначення та зростанням матеріального забезпечення окремих 

верств населення [123, 132].  

Зарубіжний досвід показує, що система організації дозвілля населення 

ефективно функціонує у США, Канаді, країнах Західної Європи (Франція, 

Німеччина, Австрія, Данія, Бельгія, Нідерланди). Разом з цим, слід 

відзначити, що найбільшого поширення тут набула туристична та готельна 

анімація, насамперед – у курортних зонах. 

У структурі туристичної та готельної анімації особливе місце 

відводиться спортивній анімації, яка включає в себе одночасно розважальні 

заходи та різноманітні спортивні та рухливі ігри, вправи та змагання, що 

робить програми цікавими та корисними для формування здоров’я [21, 50, 

52, 121]. 

За своєю типологією спортивна анімація у широкому сенсі (значенні) 

розглядається з одного боку як інноваційний процес, що активізує учасників 

анімаційного процесу до виявлення та розкриття потреб і якостей в нових 

умовах, дає можливість досягнути найбільшого відновлювально-оздоровчого 

ефекту та підвищити якість життя, а у вузькому – як комплекс активізуючих 
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програм проведення вільного часу, які складені із врахуванням відповідної 

спрямованості видів рухової активності [2, 125, 208, 251]. 

Узагальнюючи теоретичні ідеї анімації та досвід організації 

анімаційної діяльності у низці зарубіжних країн можна стверджувати, що 

теоретичне обґрунтування широкого сенсу поняття спортивна анімація 

повинно бути пов’язане із усіма компонентами соціального середовища та 

повсякденного життя індивіда – політикою держави, способом життя, 

професійною діяльністю, соціальною активністю та статусом, 

міжособистісними відносинами, соціальними, національно-етнічними та 

регіональними особливостями і традиціями та наявним досвідом отримання 

рекреаційних послуг та розваг і не розцінюватись як проста техніка 

організація дозвілля [248, 251, 266].  

Отже, на думку фахівців [32, 49, 55, 134] спортивна анімація може бути 

представлена певним комплексом,  у якому відображено поєднання трьох 

взаємопов’язаних рівнів, які визначають специфіку та її структуру: 

 організаційний рівень являє собою сукупність взаємопов’язаних 

елементів (державні органи влади та установи, державні та громадські 

організації, асоціації, фонди та цільова аудиторія); 

 діяльнісний рівень визначає мету та функціональне призначення 

аніматорів або анімаційної служби. До змісту аніматорської діяльності 

входить сукупність форм, методів та засобів, які відповідають потребам, 

інтересам та запитам особистості або соціуму, що проявляються у 

повсякденному житті та у вільний час; 

 технологічний рівень, що характеризується способами взаємодії 

аніматора з цільовою аудиторією.   У цій системі провідну роль відіграють 

аніматори (професійні або добровільні), які мають належний теоретичний, 

методичний та практичний рівень підготовленості. 

В основу спортивної анімації закладено здоровий спосіб життя. 

Здоровий спосіб життя об’єднує все те, що сприяє виконанню людиною 

суспільних, професійних і побутових функцій. Заняття фізичними вправами, 
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видами масового спорту, туризмом з активними формами пересування 

виступають ефективним засобом формування здоров’я, сприяють зниженню 

ризику різних типів захворювань, а також виступають як засіб профілактики 

девіантної поведінки [21]. 

Основне призначенням будь-якої анімації, у тому числі спортивної, –   

пожвавити процес дозвілля, оновити поведінку і погляди людей, залучити 

якомога більше населення до корисного відпочинку, забезпечити при цьому 

максимум позитивних емоцій, сприяти відновленню втрачених кондицій та 

самовдосконаленню.   

У цьому аспекті основними цілями спортивної анімації визначаються: 

педагогіка розуміння та посередництва (анімація виступає посередником між 

об’єктом та суспільством); ствердження відносин рівності, що переборюють 

ієрархічну підлеглість; встановлення взаємовідносин на основі права вибору і 

самостійності; забезпечення індивідуального вибору анімаційних заходів; 

надання можливості особистості обирати шлях для самореалізації та 

самовдосконалення; не обмежуватись стандартними ситуаціями, а 

враховувати їх різноманітність. У зв’язку із зазначеним, науковці вказують 

на те, що спортивна анімація, як вид фізичної рекреації, має значні 

потенційні можливості [48, 50, 97].  

Впровадження спортивної анімації у сферу фізичної рекреації на 

сьогодні обумовлено практичною необхідністю. В Україні існує дефіцит 

привабливих анімаційних послуг, які б створювали умови для формування 

здорового способу життя та відповідали специфічним рекреаційним 

потребам населення. Більшість таких послуг носять стихійний та 

несистемний характер, є одноразовими й однотипними. Вони не 

вирізняються з-поміж інших фізкультурно-оздоровчих заходів і не 

викликають жвавого зацікавлення у відвідувачів місць масового відпочинку 

населення. Відсутність належного ресурсного забезпечення (кадри, площинні 

загальнодоступні споруди, пункти прокату спортивного інвентарю тощо), 

низький рівень методичного забезпечення та інновацій не заохочує населення 
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до організованих  форм проведення дозвілля, що у свою чергу призводить до 

загострення існуючих соціально-економічних проблем у державі загалом та 

особистісному розвитку зокрема [23, 25, 233].  

Основними характеристиками анімаційного інтересу є: видовищність 

та привабливість для споживачів (характеризується різноманіттям видів 

рухової активності з урахуванням інтересів та мотивів дорослих, молоді та 

дітей); рекреаційність (можливість організації відпочинку та оздоровлення) 

та пізнавальна цінність (зв’язок із спортивними подіями, святами, заходами 

та відомими спортсменами, обумовлена національними та регіональними 

традиціями тощо); популярність (поширеність серед населення через те, що 

здійснюється у вільний час та відрізняється свободою вибору); виразність 

(взаємодія з різними соціальними групами та навколишнім середовищем, 

спортивними спорудами і природою) та місце розташування рекреаційної 

зони [43, 208]. 

Емоції людини, перш за все, пов’язані з її потребами. Вони 

відображають стан, процес і результат задоволення потреби. Діапазон потреб 

достатньо широкий, оскільки залежить від запитів та мотиваційних 

установок особи [58, 185].  Анімаційне враження складається з багатьох 

компонентів, але саме задоволення від отриманих анімаційних послуг 

визначається позитивними емоціями.  

Відповідно, у спортивній анімації необхідно враховувати: потребу у 

русі, задоволення якої із приємними переживання; потребу у відчутті нового 

(під час міжособистісних та міжгрупових контактів та подолання труднощів); 

потребу у спілкуванні та додатковій комунікації;  потребу у психологічному 

розвантаженні; потребу людей у духовному розвитку та потребу у 

самореалізації особистості [61, 98, 121]. 

Особливість спортивної анімації в сучасному суспільстві зумовлена 

тими функціями, які вона здатна реалізувати. Враховуючи спектр дії 

спортивної анімації функціональне її наповнення відповідає функціональній 

концепції дозвілля (рекреація, розвага, розвиток) та за даними літературних 
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джерел [55, 97, 98, 137] передбачає: рекреаційну функцію, що пов’язана з 

відновленням та розвитком фізичних та психічних сил людини, всебічним 

гармонійним розвитком особистості та зміцненням здоров’я; адаптаційну 

функцію, яка забезпечує пристосування людини до факторів зовнішнього 

середовища, перелаштування з «буденного стану у відпочинковий»; 

стимуляційна функція, яка забезпечує створення умов, за яких неможливо 

відмовитись від анімаційної послуги; інформаційну функцію, яка поглиблює 

знання та інтереси людини з питань фізичної культури,  здорового способу 

життя,  організації змістовного дозвілля; стабілізуючу функцію, яка створює 

позитивні емоції, стимулює психологічну рівновагу та відновлює втрачену 

енергію; компенсаційну функцію, яка дає можливість задовольнити фізичні, 

соціальні та духовні потреби різних груп населення; виховну функцію, яка 

сприяє формуванню культури здоров’я та створює умови до зміни способу 

життя; комунікативну функцію, яка передбачає процес спілкування та 

взаємодії між аніматорами та відпочиваючими; пропагандистську функцію, 

яка дає можливість через анімаційні програми зробити відпочиваючих 

носіями інформації, що розповсюджується за принципом «ланцюгової 

реакції»; креативну фукцію, яка дає можливість творчо підходити до 

здійснення анімаційного процессу. 

Отже, на основі вище викладеного можна виділити такі характерні 

ознаки спортивної анімації: реалізується у сфері фізичної рекреації; 

ґрунтується на оздоровчо-рекреаційній руховій активності; сприяє 

оздоровленню різних груп населення, використовуючи засоби рекреації в 

якості одного з інструментів формування здоров’я; носить розважальний 

(гедоністичний), інформаційний, виховний та рекламний характер; містить 

фізичні, емоційні та виховні компоненти; сприяє самореалізації особистості, 

надаючи можливість індивіду вибрати цікаву діяльність і найбільш повно 

проявити себе в ній; основним її елементом є відпочиваючий, який 

залучається до участі у відповідних заходах за допомогою аніматора; 

здійснюється у вільний час; здійснюється переважно в природних умовах на 
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добровільних, самодіяльних засадах та за сприяння державних установ та 

громадських організацій. 

 

1.2 Сучасні підходи до вивчення проблеми функціонування та 

розвитку спортивної анімації 

 

В останні роки увага науковців усього світу привернута до вивчення 

питань проблеми здоров’я людини та способу її життя. Суспільні та 

економічні зміни, які відбуваються у розвинутих державах потребують 

удосконалення та пошуку нових підходів до вирішення проблем здоров’я, 

рухової активності та активного проведення дозвілля людей  [129, 261, 268, 

259, 269].  

У зарубіжних країнах цим проблемам приділяється значно більше 

уваги, що підтверджується економічним і соціальним розвитком цих держав 

та якістю життя населення. Об’єднуючи зусилля держави та науковців, 

постійно ведеться  пошук нових форм рухової активності та засобів 

залучення до неї (технологічних, інформаційних, технічних тощо), які 

можуть покращити стан вирішення зазначеної проблеми [173]. 

В Україні інфраструктура фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання і відпочинку 

населення та індустрія здоров’я у порівнянні із зарубіжними країнами 

суттєво поступається за рівнем розвитку. Кожен п’ятидесятий житель 

України залучається до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходах загальнодоступного характеру. Для 84-86 % частини населення 

характерна фізична пасивність [63, 210, 224]. Низький рівень оздоровчої 

рухової активності населення стримує формування здорового способу життя, 

від якого більше як на половину залежить стан здоров’я людини.  

Однією з головних умов позитивного вирішення цих проблем є 

формування і реалізація державної політики у сфері фізичної культури і 

спорту, лобіювання її на рівні органів місцевої виконавчої влади та місцевого 



25 
 

 

самоврядування, промислових і фінансових структур, засобів масової 

інформації. 

В Україні проведення заходів, що регламентуються існуючою 

законодавчо-нормативною базою з питань розвитку фізичної культури 

недостатньо впливають на здійснення державної політики у вказаній сфері.  

Громадські організації не володіють арсеналом виправданих форм контролю 

за якістю фізкультурно-оздоровчих послуг громадянам, їхня діяльність 

обмежується лише формальними показниками. Також, відмічається різке 

зменшення кількості джерел, які забезпечують передачу культурних та 

духовних цінностей населенню та скорочення кадрового потенціалу [76, 108, 

148, 175, 179].   

На противагу Україні, розвитку анімаційної діяльності у зарубіжних 

країнах  сприяє державна політика, наукова і громадська робота, різноманітні 

організаційно-управлінські технології. Враховуючи, що сама людина стає 

об’єктом власної соціалізації, в сучасних умовах вона здійснює пошук 

змістовного та активного дозвілля. Для вивчення дозвіллєвої та рекреаційної 

проблематики у низці країн створюються відповідні установи: National 

Recreation and Park Association, Leisure Studies Association (США), Фонд 

парків та рекреації (Японія), Міжнародна асоціація з питань розвитку 

дозвіллєвої сфери, Німецьке товариство з проблем дозвілля, Італійська 

культурно-дозвіллєва організація та Національний інститут громадської 

рекреації, Інститут управління у галузі дозвілля та розваг (Великобританія). 

За рахунок впровадження різних програм (Behavioral Risk Factor Surveillance 

System Questionnaire, Програма «Здоров’я населення 2000» (США)) ведеться 

облік основних показників здоров’я, відслідковується динаміка її розвитку, 

розробляються та пропонуються багаточисельні рекомендації стосовно 

рухових режимів, що є потужним інструментом для орієнтації та створення 

заходів щодо формування здоров’я та проведення активного дозвілля [164, 

239, 255, 260].   
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Ряд країн (Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Єгипет, Італія, 

Йорданія, Південна Корея, Мексика, Націй в Карибському басейні та 

В’єтнам) намагаються перейняти американський досвід шляхом розробки 

аналогічної системи моніторингу. 

Маючи потужний кадровий потенціал, інфраструктуру та матеріально-

технічну базу дозвіллєвої сфери, яка є доступною для кожного, жителі 

провідних країн світу є активними учасники різноманітних анімаційних 

заходів.  Завдяки рекомендаціям Ради Європи та ЮНЕСКО поняття 

«анімація» та відповідна практика поширюється у країнах Європи та 

Північної Америки. 

У США на державному рівні створено велику кількість організацій та 

заходів, які займаються сучасними проблемами, надають анімаційні послуги 

та контролюють їх якість, поширюють ідеї здорового способу життя, 

впроваджують передові практичні програми у процес оздоровлення 

населення  усіх штатів. Основними напрямами діяльності організацій 

«Американський альянс охорони здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації і 

танців» (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and 

Dance) та «Асоціація бізнес розваг на свіжому повітрі» (Outdoor Amusement 

Business Association) є покращення державної освіти й сприяння обміну 

інформацією; зростання індустрії розваг на відкритому повітрі, охорона 

здоров’я всіх американців і надання різного плану послуг, популяризація 

фізкультуро-спортивних ідей та здорового способу життя серед молоді і 

дорослого населення, контроль за діяльністю фізкультурно-спортивних та 

оздоровчих установ [136, 137, 231]. 

У Франції населення звертається до роботи Асоціації культурного 

розвитку (АДАК) та Семеа (Centre d’еntrаіnемеnt aux Меthоdеs d’еduсаtіоn 

Active). Основною метою роботи яких є надання людям можливості вибрати 

собі хобі до смаку, створюють умови для самореалізації та самоствердження 

та ведуть пропаганду здорового способу життя. Географія Семеа має 
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розвосюдження в таких країнах, як Нова Каледонія, Гваделупа, Полінезія 

тощо [134, 204]. 

Шведська атлетична асоціація сьогодні нараховує більше 15 тисяч 

клубів із спортивних видів дозвілля для сімей. В даний час у Швейцарії у 

сфері соціально-культурної анімації існує вже більше двох тисяч різного 

роду установ і центрів [218]. 

Особливу увагу привертає робота Міжнародної асоціації спорту для 

всіх (TAFISA), спрямована на залучення якомога більшої кількості населення 

різних країн до систематичних занять фізичними вправами для оздоровлення 

та активного відпочинку. Оздоровчо-рекреаційні програми, що передбачають 

використання різних видів спорту для всіх, враховують окрім особистісних 

характеристик відпочиваючих й особливості різних країн: політико-

адміністративні, культурні, соціальні, економічні та інші [66]. 

Якість надання анімаційних послуг залежить від рівня майстерності 

фахівців. Зарубіжна практика має великий досвід з цього питання. У 

більшості випадків професійна підготовка аніматорів здійснюється у 

навчальних закладах та на спеціалізованих курсах. Навчальний процес 

ґрунтується на єдності практичної і теоретичної складових. 

Так, у Канаді фах працівника дозвіллєвої сфери  здобувають на 

факультетах більш як двадцяти університетів, що дає можливість отримати 

ступінь бакалавра, магістра, доктора соціальних наук. У Франції підготовка 

спеціаліста культурно-дозвіллєвої діяльності триває щонайменше три роки 

[102, 164]. 

У Великобританії, Польщі, США, Швейцарії створюються школи, 

центри та табори з підготовки компетентних фахівців, які  більшою мірою 

підтримуються державою. Робота аніматорів Франції, Італії, Фінляндії, 

Португалії та ін. об’єднується Європейською асоціацією аніматорів (ENOA) 

[1, 5, 102]. 

Сфера дозвілля є невід’ємною складовою життєдіяльності людини, яка 

є з’єднуючою ланкою між її основними видами діяльності. Дозвілля є одним 
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із важливих чинників формування особистості як суб’єкта власного життя та 

діяльності, яке безпосередньо впливає на її навчальну та виробничу сферу 

діяльності [2, 195, 251]. 

Останнім часом людина потребує тісного контакту з природою. В усіх 

сферах людської діяльності все більше людей перебуває у закритому 

приміщенні, що призводить до зростання різного роду захворювань. Тому, 

людина більше пізнає ціну необхідних природних ресурсів та осередків, які 

створюють сприятливий мікроклімат для повноцінної життєдіяльності та все 

частіше використовує порівняно тривале перебування в умовах природного 

середовища (парки, гори, ліси, водне середовище тощо) з метою відновлення, 

оздоровлення та стимулювання зростання працездатності. Проте, проведення 

дозвілля у цих місцях максимально наближено до стану абсолютного спокою  

[101, 188].  

Зв’язок рухової активності з характером навколишнього середовища є 

очевидним [15, 234, 245]. Вивчаючи особливості формування рекреаційних 

територій, досвід світових практиків вказує на два напрями: розвиток 

урбанізованих територій на базі курортних населених пунктів або цілих 

курортних агломерацій (курорти і курортні місцевості, приморські 

рекреаційні райони) та розвиток рекреації на міжсельбищних територіях 

шляхом створення рекреаційних парків [200].  

Важливою формою спортивної анімації є робота у міських парках 

відпочинку. Вона спрямована на залучення різних категорій населення до 

рухової активності у певному рекреаційному просторі.  

У цьому контексті на думку науковців [36, 56, 106, 110] парки є 

найдоступнішими та абсолютно безкоштовними місцем для проведення 

дозвілля, основною метою діяльності яких є організація вільного часу, 

активного відпочинку, задоволення запитів різних груп населення, створення 

умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері 

дозвілля. Вони розраховані на відвідувачів будь-якого віку та соціального 

статусу та надають населенню різні культурно-просвітні, видовищні, 
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спортивні та рекреаційні послуги. Однак, увесь комплекс рекреаційних 

послуг у міських парках не завжди відповідає специфічним рекреаційним 

потребам населення. 

Таким чином, всезагальна доступність міських парків – це унікальна 

можливість розвитку і збереження нації та забезпечення рекреаційного 

впливу. В Україні, організація дозвілля на відкритому повітрі, у своєму 

розвиткові спирається на досвід розвинених держав. Зарубіжна практика 

показує, що кожна держава прагне до створення та розвитку умов для 

відпочинку, лікування, відновлення працездатності власних громадян.  

Завдяки роботі організацій у різних країнах світу [61, 125, 239, 255, 

260] активно вивчаються проблеми паркового середовища. У свою чергу 

вони виконують значну інформаційну, методичну та наукову роботу з питань 

дозвілля, утримують центри для підвищення кваліфікації фахівців 

дозвіллєвої сфери, співпрацюють з рекреаційними закладами.  

Спеціалізовані видання («Parks and Recreation», «Amusement Business», 

«InPak magazine», «eJournal USA» та ін.) висвітлюють питання: взаємозв’язку 

між відвідувачами парку та природним середовищем, матеріально-технічного 

оснащення; характеристики рекреаційних послуг різним соціально-

демографічним групам населення; організації рекреаційної роботи у парках 

[232, 242, 246, 262]. 

Перспективи розвитку паркової індустрії розглядаються на 

міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, що проводяться 

Міжнародною асоціацією соціологів, Міжнародною службою тематичних 

парків, Міжнародною асоціацією розважальних парків та атракціонів. Для 

реалізації розроблених програм у кожній країні діє організація, 

пріоритетними завданнями якої є вивчення паркових проблем – Національна 

асоціація парків і рекреації (США), Національний фонд рекреації й туризму 

(США), Інститут управління у сфері дозвілля та розваг (Велика Британія), 

Асоціація керівників муніципальних парків і садів (Нідерланди), Фонд парків 

і рекреації (Японія) та інші [133]. 



30 
 

 

Застосування спортивної анімації у парковому середовищі вимагає 

поєднання відповідних організаційно-технологічних умов та інфраструктури 

для рекреації. У контексті сучасних тенденцій розвитку спортивної анімації 

важливим завданням є розвиток інфраструктури, забезпечення масової 

доступності до спортивних об’єктів, вирішення соціальних завдань для 

розвитку фізичної культури, здорового способу життя, самовдосконалення та 

духовного розвитку нації. Отже, створення та розвиток цілісних природних 

спортивних парків можуть виступати активним соціальним місцем розвитку 

особистості, центром розвитку одночасно різних видів масового спорту, 

щоденними тренувальними майданчиками для різних вікових верств 

населення, місцем активних прогулянок для сім’ї. 

У зв’язку з цим діяльність парків активно модернізується, 

впроваджуються інноваційні технології дозвіллєвого обслуговування різних 

категорій населення [32]. 

Приклад зарубіжної практики показує, що в умовах масової забудови, 

зберігаються та свідомо виділяються території для масової релаксації, 

активності та відпочинку населення. При цьому, чітко вирізняються 

особливості ландшафтного дизайну спортивних об’єктів, комбінуються 

комплекси спортивних і культурних зон, гармонійно поєднуються «зелені 

зони» та маршрути руху відвідувачів із врахуванням різних видів 

фізкультурно-оздоровчої діяльності, враховуються вимоги до шумоізоляції, 

розподілу сонячного проміння та вітрозахисту, а також – висока пропускна 

спроможність території парку та довготривала стійкість ландшафту [133, 190, 

199]. 

У ландшафтно-архітектурній практиці Сполучених Штатів Америки 

(Central Park, Hudson River Park, Bryant Park East River Park, Riverbank State 

Park), Великої Британіі (Hyde Park, St. James's Park, Greenwich Park), Росіїї 

(Парк Горького,  спортивний парк на острові «Відпочинок» у Красноярську), 

Франції (спортивний парк в Трамблі), Литві (парк «Здоров’я» на курорті 

Паланга), Фінляндії (народно-спортивний парк в Ріхімяки), Польщі 
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(фізкультурно-спортивний парк), які визначаються своєю складністю, 

новизною та масштабністю, особливе місце займають такі спортивні об’єкти 

як: іподроми, гольф-поля, скейт-площадки, майданчики для катання на 

роликах та занять спортивними танцями, відкриті тенісні корти тощо. 

Створюються доріжки для занять бігом, поля для занять йогою, гри у футбол, 

волейбол, баскетбол, регбі, організовуються дитячі як спортивні, так і 

розважально-ігрові майданчики. Багато таких місць у зимовий період 

трансформуються на льодові катки масового використання. За рахунок цього 

паркові осередки перетворюються у потужні комплекси відпочинку – 

спортивні парки, народно-спортивні парки, парки фізичної реабілітації та 

олімпійські парки [26, 38, 53, 128]. 

Інноваційні технології спортивної анімації у більшій мірі пов’язані із 

зразками парків типу Діснейленду (США, Франція, Японія), Леголенду 

(Данія, Англія, США, Німеччина, Малазія), Фентезіленду – Країна Мрій 

(Німеччина). Серед різноманітних парків особливими є аквапарки (Японія, 

Словачиина, Туреччина, Іспанія), що надають можливість проводити 

активний відпочинок на воді. Важливою ознакою цих парків є тематична 

спрямованість та підпорядкування усіх складових парку (атракціонів, 

заходів, рекреаційних програм, майданчиків тощо) певній темі. Зазначені 

парки оснащені високоякісним обладнанням, технікою та використовують 

видовищні ефекти. Пріоритетний вибір надається тим формам, які сприяють 

виявленню та реалізації фізичних та творчих здібностей, естетичних смаків, 

формують у людей особисту фізичну культуру, культуру здоров’я, 

екологічну та дозвіллєву культуру [38, 118, 164]. 

У різних країнах існує розмаїття програм спортивної анімації. 

Реалізація функцій спортивної анімації здійснюється у різних формах і видах. 

Деякі з них цілком можуть бути запозичені вітчизняними рекреаційними 

осередками.  

Наприклад, у парках Китаю, Японії та Індії застосовують  ізометричні 

фізичні вправи та вправи у сповільнених рухах з концентрацією уваги 
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(асани). Цю форму рухової активності запозичили США та Канада. У Шрі-

Ланці щонеділі влаштовуються фестивалі «Танці Сходу», де всі бажаючі 

можуть пройти курс навчання мистецтва східного танцю. У Колумбії 

влаштовують томатні бої, в Італії – апельсинові, в Таїланді та Індонезії – 

бананові. В Італії групи аніматорів влаштовують гладіаторські бої в Колізеї, 

змагання лицарів у храмі всіх богів Пантеоні [84, 164].  

У Росії найбільш традиційні форми анімації – «День Нептуна», 

будівництво сніжної фортеці, ігри в сніжки, «Лицарський турнір», 

«Гладіаторські бої», проведення екстремальних ігор «Останній герой», 

«Безлюдний острів», які включають їзду верхи, метання списів, стрільбу з 

луку, підйом ваги, бій на мечах, проходження імпровізованої середньовічної 

смуги перешкод [121, 164, 204]. 

Парки атракціонів у Нідерландах, Іспанії, Німеччині, Швеції, Китаї  

втілюють концепцію відпочинку як участі в різноманітних атракціонах, що 

мають на меті оздоровити людину, забезпечити цікавий відпочинок, 

розвинути кмітливість, спритність, витримку, вміння орієнтуватися на 

місцевості з перешкодами, координацію рухів, швидкість реакції, інтуїцію. 

Ефективність діяльність парків визначається системністю їх роботи, 

зовнішньою привабливістю, рівнем удосконаленості форм, методів та засобів 

роботи, попитом серед відвідувачів [164]. 

Для ефективної реалізації спортивної анімації соціологічними 

службами систематично вивчаються запити відвідувачів, їх бажання та 

потреби, що дає змогу більш якісно організовувати взаємодію відвідувачів з 

персоналом парку, паркові заходи, сімейний відпочинок, визначати форми та 

методи роботи та обслуговування різних категорій населення. 

В Україні анімаційні послуги поступово починають пропонувати міські 

парки Києва, Львова, Рівного, Тернополя, Дніпра. Відвідувачам 

пропонуються ранкові руханки із чемпіонами, фестиваль сімейного здоров’я, 

навчання танцям, орієнтування на місцевості, подолання смуг перешкод та 

переправ тощо. Але, на жаль, більшість цих послуг не носять системного 
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характеру та здійснюються за шаблоном і є одноразовими, не вирізняються з-

поміж інших і не викликають жвавого зацікавлення у відвідувачів [15, 190, 

210].  

Таким чином, добре організована анімаційна робота – це критерій 

успішності  діяльності і вирішальна умова ефективного функціонування 

паркового середовища, що потребує науково обґрунтованих технологічних 

рішень щодо впровадження програм спортивної анімації.  

 

1.3 Концептуальні аспекти технологічного процесу проектування 

та реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення 

 

В останні десятиліття у світі спостерігається стійка тенденція 

підвищення інтересу до вивчення нових сучасних технологій  у сфері 

дозвілля, фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності [9, 10, 93, 107, 

144].  Провідні фахівці [56, 109, 145] сфери освіти, економіки, культурології, 

туризму, дозвілля, фізичного виховання займаються вивченням зазначеної 

проблеми. Проведені дослідження [27, 135, 167, 180, 219, 149] створюють 

необхідне наукове теоретичне та практичне підґрунтя для визначення 

концептуальних підходів та аспектів технологічного процесу у сфері дозвілля 

та рекреаційної діяльності, що дають можливість розкрити його ознаки (суть, 

структуру, напрямки та етапи).     

Так, Н. Ковальовою [105] розроблена технологія проектування 

позакласної роботи старшокласників, К. Пацалюк [162] визначив етапи та 

зміст технології рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих боулінг-

клубів, А. Гакман [47] обґрунтувала технологію розробки рекреаційно-

оздоровчих програм у літньому оздоровчому таборі, С. Савіним [187] 

представлено педагогічне проектування занять фітнесом з жінками зрілого 

віку, О. Демченко [56] запропонував типологію сучасних соціально-

культурних технологій паркової рекреації населення. Разом з цим, 
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актуальним видається дослідження, спрямоване на обґрунтування технології 

проектування програм спортивної анімації та їх реалізації у місцях масового 

відпочинку населення, зокрема у міських парках. 

Останнім часом ідеї проектування дозвілля почали широко 

застосовувати у різних сферах перебування людини, що стало одним із 

компонентів інтелектуального, духовного, морального та фізичного її 

розвитку, формування здорового способу життя та культури дозвілля [37, 49, 

81, 165, 167]. Його  ототожнюють з поняттями планування, передбачення, 

прогнозування, конструювання та моделювання [178]. 

Одна група науковців [7, 105] розглядає проектування як 

цілеспрямовану діяльність, що містить послідовність процедур, які ведуть до 

досягнення ефективних рішень, відмінною рисою при цьому визначають 

його практичну спрямованість. Інші вчені [37, 81, 167] проектну діяльність 

відносять до розряду інноваційної, творчої діяльності, яка передбачає 

перетворення реальності та будується на базі відповідної технології. 

Характерною особливістю при цьому є уніфікація, пізнання того, що може 

виникнути і вплинути на об’єкт та його удосконалення.  

Узагальнюючи дані різних авторів, можна стверджувати, що технологія 

проектування програм спортивної анімації – це креативна, теоретична і 

одночасно практична діяльність з впровадження інновацій, що будується на 

основі відповідного алгоритму дій для досягнення очікуваного результату 

шляхом застосування необхідних засобів за певних умов та передбачає 

можливість оцінити його переваги і недоліки та внести відповідні корективи.  

Вивчаючи різні аспекти проектування у рекреаційній та дозвіллєвій 

сфері, у загальній структурі проектної діяльності  виділяють: загальну мету та 

завдання, критерії відповідності, етапи, компоненти та критерії ефективності. 

Процес проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності визначається своєю 

складністю та багаторівневістю за організацією та проведення,  суттєвою 

ознакою якого є технолізація,  яка характеризується відповідною структурою, 

неухильним дотриманням змісту, взаємозалежністю елементів, які 
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функціонують у відповідності до вимог, принципів та закономірностей 

розвитку суспільства та послідовністю впровадження етапів [7, 37, 49, 222]. 

Узагальнюючі дані, представлені різними авторами [2, 59, 105, 167, 

220] нами визначені основні специфічні ознаки технології проектування 

програм спортивної анімації: мультидисциплінарність – використання теорій, 

концепцій та методів, які мають наукове обґрунтування; ієрархічність – 

анімаційна діяльність являє собою цілісний та послідовний процес, що 

передбачає використання окремих процедур, операцій і методів технології 

нижчого порядку із врахуванням ресурсного забезпечення (специфіки 

рекреаційної території та суб’єкту анімаційної діяльності); гнучкість – висока 

варіативність завдань, операцій і процедур, методів, засобів і критеріїв 

оцінювання; уніфікованість та нормативність – відпрацьовані та перевірені 

прийоми роботи, стандартні ситуації та процедури, які існують у дозвіллєвій 

сфері, засновані на принципах доцільності, безпеки та обумовлені 

професійною етикою; досяжність – детальне визначення кінцевого 

результату і точне його досягнення; керованість – можливості адаптації до 

будь-яких умов, корекції запланованих дій, варіювання раціонально 

продуманими прийомами організації, методами діяльності та засобами. 

ефективність та економічність – можливість досягнення запланованих 

результатів анімаційної діяльності при оптимальному рівні ресурсного 

забезпечення; гарантованість – забезпечується шляхом дотримання чіткої 

послідовності операцій через застосування  необхідних засобів за певних 

умов. 

Результатом проектування є проект (програма), функціональна 

специфіка якого залежить від стану середовища, особливостей об’єктів 

(соціально-демографічні ознаки) та суб’єктів, зайнятих підготовкою 

конкретного проекту, функціональних зв’язків між елементами проекту, 

можливостей його ефективного використання та  очікуваних результатів. На 

основі загальновизнаних принципів дозвілля (системність, добровільність, 

диференціація, доступність та якісність дозвіллєвих послуг, їх відповідність 
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місцевим умовам, принцип інтересу) сформульовано важливий принцип 

розробки технології та її реалізації на практиці, який базується на концепції 

раціональної організації дозвілля – принцип безпосереднього впливу на 

особистість або групу людей шляхом створення сприятливих умов для: 

задоволення, доцільної корекції та  подальшого розвитку психофізіологічних, 

комунікативних, пізнавальних та естетичних потреб; стимулювання 

соціально значущих мотивів дозвіллєвої діяльності; залучення широких 

верств населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності; формування 

та розвитку вмінь і навичок раціонально будувати власне дозвілля [54, 164]. 

Методологічними підставами для проектування дозвіллєвої та 

рекреаційної діяльності виступають: науковий підхід – дозволяє комплексно 

підійти до виявлення проблеми та являє собою науково розроблене її 

вирішення, що ґрунтується на досягненнях теорії і практики;  формально-

описовий підхід, що передбачає опис цілей, змісту, методів і засобів, 

алгоритмів дій, що застосовуються для досягнення запланованих результатів; 

процесуально-дієвий підхід передбачає сам процес реалізації діяльності, 

послідовність та порядок функціонування і зміни всіх його компонентів, в 

тому числі об’єктів і суб’єктів діяльності [105, 145, 147, 167, 187]. 

Алгоритм технології  передбачає покрокове виконання операцій та 

процедур у строгій послідовності та у відповідності до визначених етапів.  

Технологічний процес проектування включає: вивчення та аналіз об’єкта 

впливу, прогнозування його перспективного стану як результату виховання, 

цілепокладання і планування діяльності, результат та його корекцію. 

 Процес проектування проходить чотири послідовні етапи [167, 206, 

219, 222]: теоретичний – який передбачає етап пошуку та розробки ідеї, яку 

належить втілити у систему і довести до масового використання; 

технологічний етап – створення одиничного зразка, у процесі якого 

розроблена ідея повинна збагатитися всіма якостями системи та втілитися в 

технологію; експериментальний етап – передбачає експеримент з перевірки 

ефективності створеного зразка; впроваджувальний етап – оформлення 
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кінцевого проекту, у ході якого відбуваються конструктивні зміни в межах 

створеної моделі з тим, щоб забезпечити створеному проекту можливість 

застосування в масовій дозвіллєвій практиці. 

Отже, технологічний процес проектування програм спортивної анімації 

розглядається як система дій, яка спрямована на покращення таких 

інтегральних характеристик, як рівень задоволеності, здоровий спосіб життя, 

самопочуття,  рівень рухової активності, рівень здоров’я. 

Таким чином, виникає необхідність у створенні такої технології 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку, яка забезпечить 

впровадження технологічних процедур, відтворення запропонованої ідеї 

через алгоритм дій, який вибудовується у відповідності до цільових 

установок та очікуваного результату.  

1.3.1 Теоретичний аналіз проблеми проектування програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення. В 

сучасному світі, що характеризується як технократичний, дедалі більших 

темпів набирає інтенсифікація праці, прискорюється ритм життя, 

погіршується екологічна обстановка, у людей все частіше спостерігається 

фізична і психічна перевтома. Явище урбанізації та індустріалізації для нашої 

країни так само характерно, як і в усьому світі, тому, населення також 

потребує організованого та ефективного відпочинку [263]. 

Організація дозвілля в Україні має свої проблеми, що обумовлюються 

економічними та соціальними змінами, руйнуванням сталої традиційної 

інфраструктури дозвілля, сегментацією та шаблонністю дозвілля, 

виникненням нових комерціалізованих форм дозвіллєвої активності, 

стихійною зміною дозвіллєвих практик та культурних пріорітетів населення 

[170, 193]. 

У цих умовах важливого значення набуває анімаційна діяльність, як 

напрямок формування та самовизначення людини, відновлення та 

відтворення її життєвих сил. У контексті формування дозвіллєвої сфери 

сьогодні анімаційну діяльність варто розглядати не тільки як засіб інтеграції, 
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консолідації та розвитку української нації, збереження та розвитку 

національних культурних традицій, а й як потужний економічний чинник, що 

має працювати на економіку регіонів. Під час проектування програм 

спортивної анімації  закладаються не тільки цілі, які передбачають 

формування позитивного настрою і самопочуття, а й враховується 

важливість завдань щодо здорового способу життя, підвищення рівня 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності, формування культури здоров’я, 

способу життя, самоактуалізації, самовдосконалення та самореалізації, що 

неможливо без оволодіння педагогічними, психологічними та 

управлінськими знаннями та вміннями. 

Зарубіжний досвід показує, що анімаційна практика має комплесний 

характер, де акцентується увага з одного боку на діяльності місцевих громад, 

а з іншого – на особистості, її діяльності та розвитку [166, 249]. Задоволення 

потреб населення в активному проведенні дозвілля є невід’ємною частиною 

державної політики. При цьому, проектування анімаційної діяльності 

передбачає врахування  природних, матеріально-технічних, ресурсних, 

фінансових, організаційних, управлінських та освітніх компонентів. Тому, 

«вертикальний вектор» розвитку анімаційної діяльності має об’єднувати 

представників державних і муніципальних громад та різних соціальних груп, 

незважаючи на наявність суттєвих відмінностей дозвіллєвих можливостей та 

прагнень. Це уможливлюється через прояв власної активності громадян, які 

зацікавлені в розвитку цих установ, створення громадських організацій, 

робота яких спрямована на підтримку дозвіллєвої та рекреаційної діяльності 

на різних рівнях. Інфраструктура, зміст, дозвіллєві вподобання мають 

зважати на можливості різнорівневого наповнення дозвілля під час якої 

об’єднуються цінності різних рівнів організації соціального середовища [3, 

33, 55, 147].   

Досліджуючи проблематику анімації у сфері дозвілля основними 

причинами, що обумовлюють деструктивну динаміку визначено [24, 29, 126, 

170]: слабка мотивація населення до активного відпочинку; погіршення 
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експлуатаційного стану більшості спортивних споруд; обмежені можливості 

населення користуватися рекреаційними послугами; незначний вплив органів 

місцевого самоврядування на розвиток рекреаційної сфери та дозвілля; 

недостатня підготовленість кадрів для проведення рекреаційно-оздоровчих 

заходів у місцях масового відпочинку; недосконалість регламентації 

рекреаційної діяльності нормативно-правовими і законодавчими 

документами. 

Аналіз організації дозвілля у місцях масового відпочинку свідчить, що 

на даний час в Україні не існує єдиної системи організації масової 

фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, спостерігається дефіцит 

рухової активності та обмежене використання засобів фізичної культури. 

Незважаючи на наявні можливості, вільний час значної частини населення 

складається з відносно пасивних форм поведінки, у значної кількості 

населення спостерігається зниження мотивації до систематичних занять 

фізичною культурою, що визначається низьким рівнем здоров’я, фізичної 

підготовленості та працездатності [6, 33, 92, 165, 257]. 

Разом із цим, як показують дослідження [29, 117, 194, 217] на сьогодні 

в Україні недостатня увага приділяється механізмами взаємодії між 

державними установами та рекреаційними осередками, а також підготовці 

кваліфікованих фахівців у сфері фізичної культури та дозвілля до організації 

дозвіллєвої діяльності. 

За оцінками сучасних дослідників [132, 164], в умовах рекреаційних 

комплексів, особливо актуальною є проблема організації анімаційної 

діяльності та проектування програм спортивної анімації  для дітей, молоді, 

ентноменшин, «важких підлітків», людей з обмеженими можливостями та 

людей похилого віку. За їх твердженням цей напрямок значною мірою 

відстає у розвитку у порівнянні із зарубіжним досвідом. Це зумовлюється 

певною низкою протиріч між: розвитком сегменту анімаційного сервісу та 

відсутністю кадрового забезпечення та якісного навчально-методичного 

забезпечення анімаційної діяльності у дозвіллєвій практиці; розвитком ринку 
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послуг та мінімальною кількістю розроблених анімаційних програм, що 

пропонуються; збільшенням попиту серед населення на організацію 

активного проведення дозвілля і потребу у руховій активності та 

несформованістю якісного анімаційного сервісу в Україні та регіонах. 

Спортивна анімація покликана взаємодіяти з відвідувачами, за 

допомогою ігрових, конкурсно-ігрових, конкурсно-видовищних, 

танцювально-розважальних, спортивно-оздоровчих та комплексних програм. 

В Україні уповільнені темпи проникнення спортивної анімації у 

структуру дозвілля населення у місцях масового відпочинку. Спостерігається 

відсутність диференційового підходу,  комплексності в організації заходів, 

систематичності проведення заходів та їх цілеспрямованості, свободи вибору 

та добровільності в участі, видовищності та синтезу різних видів рухової 

активності. 

Разом із цим, науковці констатують про обмежену ресурсну базу, яка 

визначається кваліфікованими фахівцями, методичним та матеріально-

технічним забезпеченням. Недостатня кількість анімаційних служб та 

аніматорів зумовлена тим, що нормативними документами не передбачено 

професію аніматора в Україні [103]. У деяких вищих навчальних закладах 

фрагментарно розглядаються аспекти анімаційної діяльності, тому підготовка 

здійснюється тільки під час спеціально організованих курсів, яких в Україні 

практично не існує. 

Наукові розробки [49, 91] більшою мірою носять теоретичний 

характер, а змісту і структурі процесу формування готовності до анімаційної 

діяльності фахівців, методикам та алгоритму роботи аніматорів, 

методичному супроводу щодо проектування програм спортивної анімації не 

приділяється належної уваги. Нерідко у запропонованих програмах 

атрактивна складова залишається поза увагою, що знижує ефект дії 

анімаційної діяльності. 

Технічні об’єкти для проведення анімаційних програм – це складна 

технічна й соціальна система, успішне функціонування якої залежить від 
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цілого ряду факторів: місця розташування, досконалості й надійності 

устаткування тощо. Проектування цих об’єктів (спортивних майданчиків, зон 

для занять руховою активністю, площинних споруд, пунктів прокату 

спортивного інвентарю тощо) значною мірою впливає на підготовку програм 

спортивної анімації та їх реалізацію.   

1.3.2 Організаційні особливості реалізації програм спортивної 

анімації у місцях масового відпочинку населення. На сучасному етапі  у 

спеціальній літературі розглядаються різні технології, моделі, програми та 

сценарії анімаційної діяльності, які пов’язані із організацією дозвілля. Проте, 

у більшості випадків, анімаційні послуги розглядаються як додаткові, які 

необхідні для створення комфортних умов, пожвавлення відпочинку та 

підвищення рівня зацікавленості у відпочиваючих [21, 56, 166]. Питання 

покращення фізичного стану та підвищення рівня рухової активності 

залишається в деякій мірі поза увагою, що не дає можливості створити умови 

для формування у людей відповідного ставлення до фізичної культури, 

культури здоров’я та здорового способу життя.  

Аналіз наукових праць вказує на те, що якість та ефект від надання 

анімаційних послуг залежить від виконання вимог та дотримання правил, які 

висуваються до організації і проведення анімаційної діяльності та 

проведення пропаганди [49, 90, 142, 206].  

При цьому, розроблені програми повинні мати науково-теоретичне 

підґрунтя, реалізація яких повинна бути заснована на концепції анімаційної 

діяльності, особистісних контактах аніматора з людьми, спільній участі у 

розвагах та ресурсному забезпеченні. При виборі форм, методів та засобів 

необхідно враховувати особливості цільової аудиторії (категорія населення, 

їх потреби, інтереси, запити) та можливості рекреаційної території. 

Планування проведення програм спортивної анімації повинно бути  

приведено у стан систематизації та регулярності [170, 194, 218].  

Отже, враховуючи вище зазначені особливості можна стверджувати, 

що технологія проектування програм спортивної анімації та їх реалізація у 
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місцях масового відпочинку може відображати не тільки холістичний 

характер рекреаційної діяльності, але і урізноманітнювати відпочинок, у не 

примусовій або ігровій формі залучати людину до активних дій, розширити 

основні потреби, привернути увагу до здорового способу життя, змінити 

спосіб життя та формувати культуру здоров’я. 

У процесі створення анімаційної бази важливо враховувати спектр 

прогнозованих потреб споживачів анімаційної діяльності. Для цільового 

конструювання програм необхідно визначити програми, які дають 

максимальний ефект від їх проведення та створити банк конкретних 

сценаріїв та циклів рекреаційних занять із врахуванням особистісних, 

регіональних, ландшафтних особливостей та національних традицій.   

За своєю типологією програми спортивної анімації поділяють на дві 

групи – типові та конкретні. Структура типової програми визначається 

шістьма видами програм: ігрова (в основу закладена гра), конкурсно-ігрова 

та конкурсно-видовищна (пріорітетною типологічною ознакою виступає 

метод змагань), танцювально-розважальна (заснована на методі ритмічного 

руху), спортивно-оздоровча (орієнтовані на учасників будь-якого віку) та 

комплексна (передбачає взаємозв’язок усіх елементів вище зазначених 

програм). Конкретна програма спортивної анімації, за структурою відповідає 

типовій, але враховує конкретні умови проведення та інтереси певної  вікової 

групи (молодь, сім’ї з дітьми, люди зрілого або похилого віку) [3]. 

Створення сценарію програми та його втілення потребує чіткого 

визначення задуму, розгорнутого плану дій, визначення організаційних форм 

та прийомів організації дій. Переведення задуму у технологічну 

послідовність переходить у реальну конструкцію анімаційної програми, яка 

здійснюється у відповідності до поставлених цілей та завдань та 

трансформуються у форму конкретного очікуваного результату [205]. 

Його специфічними ознаками є: креативність, структурність, 

хронологічність, дієвість та конкретність. Крім загального композиційного 
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рішення в сценарії розробляються і зміст кожного із елементів, який він 

включає – ігор,  конкурсів, естафет, розваг, показових виступів, свят, тощо. 

Важливим інструментом в організації та управлінні анімаційним 

процесом є аніматор (анімаційна служба), який виступає суб’єктом 

анімаційної діяльності [21, 248, 266]. У роботі анімаційної служби 

важливими якісними характеристиками повинні бути: узгодженість, 

підпорядкованість та координація всіх її структурних елементів. Основними 

компетентнісними якостями  повинні бути: проектна (знання теоретичних 

основ проектування, вміння розробляти концепції та проектувати анімаційну 

діяльність із врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду особливостей 

контингенту та їх потреб), технологічна (знання технологій організації 

анімаційної діяльності, класифікацій та типологій відпочиваючих, вміння 

розробляти анімаційні програми та сценарії, організовувати матеріально-

технічне забезпечення), організаційно-управлінська (організаторські 

навички, вміння взаємодіяти з аудиторією  та приймати швидкі рішення, 

застосовуючи різні форми взаємодії). 

 

Висновки до  розділу 1 

 

Аналіз наукової та спеціальної літератури й практики дозвіллєвої 

діяльності засвідчує, що важливою складовою фізичної рекреації, як 

самостійного напряму фізичної культури, є спортивна анімація – оздоровчо-

рекреаційна рухова активність 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 та туристичних базах здебільшого на морських 

узбережжях. Разом з тим, 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 
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відпочинку населення, зокрема у міських парках. В Україні лише епізодично 

реалізуються заходи анімаційного характеру у зазначених місцях.  

У галузі науки з фізичного виховання і спорту сформовано певну 

систему знань з технологізації процесу активного дозвілля різних груп 

населення, що створює необхідні наукові передумови для проведення 

подальших теоретичних та емпіричних досліджень проблеми, обумовленої 

наявними протиріччями у системі залучення та участі різних груп населення 

у заходах зі спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення. У 

цьому контексті найбільш актуальним видається наукове обґрунтування 

технології проектування та реалізації відповідних програм, що передбачає 

необхідність виявлення особливостей залучення різних груп населення до 

активного відпочинку в умовах міського парку, встановлення стимулюючих 

та стримуючих чинників цього процесу, а також проведення на основі 

отриманих даних та сучасних наукових положень теоретичної розробки 

алгоритму технологічних операцій з підготовки та втілення програм 

спортивної анімації для відвідувачів міських парків й здійснення 

експериментальної перевірки її ефективності.        

Результати досліджень, що містяться у цьому розділі, подано у 

публікаціях [67]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

2.1 Методи дослідження 

 

Вибір методів дослідження визначався метою та завданнями роботи, 

характером фактичного матеріалу на кожному етапі дослідження та 

необхідністю отримання достовірних даних шляхом їх математичного 

аналізу. 

У процесі виконання дисертаційної роботи використано такі методи 

дослідження: 

 аналіз наукової літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет 

та документальних джерел, передового зарубіжного та вітчизняного досвіду; 

 соціологічні методи; 

 педагогічні методи; 

 психологічні методи; 

 медико-біологічні методи; 

 методи математичної статистики. 

2.1.1 Аналіз наукової літератури, інформаційних ресурсів мережі 

Інтернет та документальних джерел, передового зарубіжного та 

вітчизняного досвіду проводився з метою детального вивчення 

особливостей організації та проведення спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку.  

Узагальнення даних літературних джерел дало змогу вивчити 

понятійний апарат, який покладений в основу дослідження, та визначити 

характерні ознаки спортивної анімації як складової фізичної рекреації (суть, 

зміст, цільове призначення, структуру та функції).  
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Значна увага приділялась вивченню зарубіжного та вітчизняного 

досвіду щодо питання організації спортивної анімації у міських парках 

відпочинку. На широкому фактологічному й аналітичному матеріалі таких 

країн як США, Франція, Німеччина, Швейцарія, Японія розглянута 

характеристика сучасних типів парків та їх класифікація, вивчено досвід їх 

роботи, а також розглянуті найбільш поширені форми та види спортивної 

анімації, які можуть бути запозичені вітчизняними парковими осередками. 

Разом із цим, нами визначено значення парків та паркових зон як важливих 

осередків у процесі розвитку дозвіллєвої сфери населення та залучення їх до 

оздоровчо-рекреаційної діяльності.  

Результати опрацьованого теоретичного матеріалу дали підстави 

визначити тенденції розвитку спортивної анімації у нашій крані, окреслити 

напрями застосування анімаційних технологій та визначити основні 

специфічні ознаки технології проектування програм спортивної анімації в 

умовах міських парків відпочинку населення. 

Загалом за темою дисертаційного дослідження було вивчено й 

опрацьовано 269 літературних  джерел та матеріалів мережі Інтернет, у тому 

числі наукові монографії, дисертаційні роботи або їх автореферати, статі з 

науково-методичних та науково-теоретичних періодичних видань, публікації 

з матеріалів наукових конференцій. Окремо було приділено увагу 

законодавчим й нормативним документам, які визначають політику щодо 

розвитку сфери фізичної культури і спорту.  

2.1.2 Соціологічні методи. Враховуючи складність явищ, які пов’язані 

із залученням населення до спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку (на матеріалі міських парків) і розробкою та реалізацією її 

програм, у нашій роботі використовувались такі форми опитування як 

анкетування (письмове опитування) [113].  

Анкета, яка була нами запропонована, включала 29 запитань (Додаток 

А). Соціологічним опитуванням було охоплено 698 респондентів, які 
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відвідували місця масового відпочинку, зокрема парк культури та відпочинку 

імені Т. Г. Шевченка міста Івано-Франківська.  

Серед опитаних  54,0% становили чоловіки та 46,0% – жінки.   Вік 

опитаних коливався у діапазоні від 16 років (мінімальний вік) до 82 років 

(максимальний вік). Найбільша частина опитаних – це особи зрілого віку – 

69,2% (серед них 31,1% – жінки,  38,1% – чоловіки). Частки серед молоді та 

групи похилого та старшого віку становили приблизно однакову кількість 

респондентів: 15,1% (8,1% – жінки, 7,0% – чоловіки) та 15,7% (6,8% – жінки, 

8,9% – чоловіки) відповідно (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розподіл респондентів за віковими ознаками, % (n=689) 

Вік 
 

Група К-ть % 
Стать 

Жінки Чоловіки 
К-ть % К-ть % 

16-(20)21 р. Молодь 104 15,1 56 8,1 48 7,0 
21(22)-
55(60) р. 

Зрілий 
вік 

477 69,2 214 31,1 263 38,1 

56(61)-82 р. Похилий і 
старший 

вік 

108 15,7 47 6,8 61 8,9 

Всього  689   317  46, 0 372 54,0 
 

Отже, в ході опитуванні нами були охоплені категорії відвідувачів, які 

умовно можна поділити на населення молодше працездатного віку, тобто 

люди, які навчаються, населення працездатного віку та населення старші 

працездатного віку – пенсійного віку. 

Розглядаючи вибіркову сукупність за ознакою сімейний стан, можна 

відзначити, що більша половина її складу (66,2%) представлена особами, які 

перебувають у шлюбі. Істотно нижчою виявилась питома вага осіб, які не 

перебувають у шлюбі (14,1%) або розлучені (11,6%). Порівняно невелика 

частина опитаних (8,1%) відноситься до осіб, які втратили чоловіка або 

дружину. Значна частина представників чоловічої статі домінує  у порівнянні 

з жінками за показниками «неодружений», «розведений», проте, частина 
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жінок  похилого та старшого віку має перевагу над чоловіками за позицією 

«вдова».   

Абсолютна більшість респондентів (91,9%) відвідує міський парк з 

дітьми. Серед яких, більше третини опитаних відвідують міський парк маючи 

одну (36,3%) або двоє дітей (34,1%). Понад п’яту частину (21,5%) 

респондентів мають троє і більше дітей. Незначна їх частина (8,1%) 

відмітили у своїх відповідях про відсутність дітей. 

Визначаючи соціальний статус відвідувачів міського парку нами 

встановлено, що найчисельніші групи опитаних становили особи, які 

відносять себе до категорії пенсіонерів – 31,7% та робітників –  20,2%. 

Помітне місце у складі вибірки займають представники категорії службовці 

(10,4%) та безробітні (11,6%). Приблизно однакову частку складають особи, 

які займаються підприємницькою діяльністю (7,5 %) та військовослужбовці 

(7,1 %), а також молодь, яка навчається (учні і студенти) – 5,4% та 4,5% 

відповідно. Найменшу частину опитаних (1,6%), становили представники, які 

очолюють установи та підприємства.  

На рівень проведення дозвілля у міському парку значною мірою має 

вплив матеріальне становище. Тому, у ході опитування фіксувалися 

відповіді, які дали можливість оцінити матеріальний достаток респондентів. 

Як індикатор цієї ознаки були враховані показники, що відображали 

приблизний розмір середньомісячного доходу. При цьому, дані доходу 

визначалися у гривнях. Слід зазначити, що 12,0% опитаних відмовились 

надати таку інформацію. Разом із цим, близько половини респондентів 

(45,7%) відмітили про низький рівень їхнього доходу, який коливається у 

межах від 1000 до 2000 гривень. Близько третини (26,1%) відмітили у своїх 

відповідях, що мають середній рівень (від 2000 до 3000 гривень) 

матеріального достатку та 11,6% констатували про високий рівень (від 3000 

гривень і більше) та незначна частина (4,6 %) опитаних, до складу якої була 

віднесена молодь, яка навчається, відмітили про дуже низький рівень 
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достатку, який становив до 1000 гривень. При цьому рівень доходів чоловічої 

половини значно більший ніж жіночої.  

З метою експериментальної оцінки ефективності впровадження 

обґрунтованої нами технології проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, в якій взяли 

участь сім’ї з дітьми 8-10 років, для батьків був застосований опитувальник-

анкета «Орієнтовна оцінка здорової поведінки» [22] (додаток Б), а для дітей – 

анкета розроблена Н. В. Москаленко [144] (додаток В). 

Експертне опитування проводилось з метою отримання оцінки 

фахівцями сфери фізичної культури і спорту щодо розвитку та 

функціонування спортивної анімації в умовах міського парку (Додаток Г).  

Цільову аудиторію експертів становили представники органів 

місцевого самоврядування, спортивних організацій тощо. Серед яких були 

керівники відділів, їх заступники і фахівці, які займаються питаннями 

фізичної культури і спорту у державних адміністраціях обласного та міського 

рівнів; представники обласного та міського центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», керівники та фахівці обласних структур 

фізкультурно-спортивних товариств «Колос», «Україна» і «Спартак». Крім 

того, до складу експертної групи увійшли тренери та викладачі вищих 

навчальних закладів. Загальний обсяг експертної групи – 28 осіб, з яких 

71,4 % – чоловіки та 28,6 % – жінки. Вік членів експертної групи в 

середньому становив 47,4 роки, досвід роботи – 22,6 роки. Переважна 

більшість осіб (96,4 %), які увійшли до складу експертної групи, мали вищу 

освіту, з них троє були кандидатами наук, а двоє – Заслуженими 

працівниками фізичної культури і спорту та один – Заслуженим працівником 

освіти України.   

Оцінка рівня рухової активності для батьків та дітей 8–10 років 

здійснювалась згідно анкети, яка складена на основі міжнародного 

опитувальника рухової активності (IPAQ) коротка версія [247]. Відповідно до 

цієї методики кількісна оцінка рухової активності здійснювалась в одиницях 
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метаболічного еквіваленту (МЕТ). Для аналізу даних використовувались 

розрахунки енергетичної вартості різних видів діяльності: ходьба (низька 

рухова активність) = 3,3 МЕТ, помірна рухова активність = 4,0 МЕТ, рухова 

активність високої інтенсивності = 8,0 МЕТ. Використовуючи ці значення 

визначалась загальна кількість (обсяг) рухової активності за тиждень, яка 

дорівнювала сумі рухової активності низької, помірної та високої 

інтенсивності, де: кількість рухової активності низької інтенсивності = 3,3 × 

кількість хвилин в день × кількість днів у тижні; кількість рухової активності 

помірної інтенсивності = 4,0 × кількість хвилин в день × кількість днів у 

тижні; кількість рухової активності високої інтенсивності = 8,0 × кількість 

хвилин в день × кількість днів у тижні. За отриманими показниками 

визначалися рівні рухової активності: 

низький рівень – характерний для категорії осіб, які не відзначали 

жодної діяльності або відзначали деякі види діяльності, проте їх результати 

не можна було віднести до середнього або високого рівнів; 

середній рівень визначався за наступними критеріями: виконання 

діяльності високої інтенсивності три або більше днів, мінімум 20 хвилин на 

день або виконання діяльності помірної інтенсивності або ходьба п’ять або 

більше днів не менше 30 хвилин на день або комбінація різних видів ходьби, 

виконання діяльності помірної або високої інтенсивності п’ять або більше 

днів з показником не менше 600 МЕТ-хвилин/на тиждень; 

високий рівень – виконання діяльності високої інтенсивності мінімум 

три дні з накопиченням щонайменше 1500 МЕТ-хвилин/на тиждень або 

комбінація різних видів ходьби, діяльність помірної або високої 

інтенсивності сім днів з накопиченням щонайменше 3000 МЕТ-хвилин /на 

тиждень. 

2.1.3 Педагогічні методи. Ці методи включали педагогічне 

спостереження, тестування та педагогічний експеримент. 

Метод педагогічного спостереження використовувався для аналізу 

організації роботи у міському парку з надання рекреаційних послуг, 
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виявлення основних чинників, які впливають на залучення населення до 

спортивної анімації. Особлива увага зверталась на стан матеріально-

технічної бази міського парку (наявність рекреаційних зон, спортивного 

інвентарю та обладнання, пунктів прокату), способи проведення дозвілля 

відвідувачами міського парку, рівень їх рухової активності, кількість 

рекреаційних послуг та якість їх надання, цінову політику, кількість 

проведених оздоровчо-рекреаційних заходів, їх зміст та рівень організації, 

рівень задоволеності відвідувачів від участі у цих заходах, способи їх 

залучення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Під час 

формувального експерименту спостереження велося за дотриманням 

організаційно-методичних вимог у ході впровадження запропонованої 

технології. Увага зверталась на способи залучення відвідувачів до програм 

спортивної анімації, підвищення мотивації до оздоровчо-рекреаційної 

рухової активності та роботу анімаційної служби (організаторські та 

комунікативні вміння, колективна взаємодія та співпраця із відвідувачами, 

ставлення аніматорів до виконання своїх обов’язків, вміння швидко 

приймати рішення залежно від ситуації).  

Дані, отримані методом «невключеного спостереження», 

доповнювались за допомогою використання бесіди, яка проводилася в 

умовах спілкування з адміністрацією, працівниками міського парку, 

аніматорами та відвідувачами. 

Узагальнені дані педагогічного спостереження були використані у 

процесі впровадження технології проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у міському парку відпочинку імені Т. Г. Шевченка міста 

Івано-Франківська. 

Педагогічне тестування використовувалось для визначення стану 

рухових здібностей у дорослих шляхом використання п'яти тестових вправ: 

12-хвилинний тест Купера, стрибок у довжину з місця, підтягування на 

перекладині (для чоловіків), згинання та розгинання рук в упорі лежачи (для 

жінок), нахил тулуба вперед та піднімання тулуба в сід за 30 с; для дітей було 
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використано: 6-хвилинний тест Купера, стрибок у довжину з місця, згинання 

та розгинання рук в упорі лежачи, нахил тулуба вперед та човниковий біг 

3х10м. При виконанні вказаних тестів фіксувались результати, які 

переводились у бали [191]. Оцінювання результатів для дорослих 

здійснювалось у відповідності до розробленої шкали: менше 10 – низький 

рівень; 11–15 – нижчий за середній; 16–19 – середній; 20–23 – вищий за 

середній; більше 23 – високий. Для дітей шкала мала таку градацію: менше 

10 – низький рівень; 11–14 – нижчий за середній; 15–18 – середній; 19–22 – 

вищий за середній; більше 22 – високий. 

Педагогічний експеримент проводився у два етапи: констатувальний та 

перетворювальний. 

У ході констатувального експерименту здійснювався аналіз 

особливостей активного відпочинку різних груп населення у місцях масового 

відпочинку (на матеріалі міських парків) та було виявлено стримуючі та 

стимулюючі чинники впливу на залучення населення до спортивної анімації 

у міських парках. На цьому етапі проведено соціологічне опитування 

відвідувачів міського парку відпочинку імені Т. Г. Шевченка міста Івано-

Франківська. 

Тривалість перетворювального експерименту, який проводився з метою  

оцінки ефективності запропонованої технології проектування та реалізації 

програми спортивної анімації у міському парку, становила 5 місяців. У 

експерименті взяли участь 22 сім’ї з дітьми 8–10 років, які відвідували 

міський парк відпочинку ім. Т.Г. Шевченка м. Івано-Франківська. Основним 

критерієм відбору для участі в експерименті було особисте бажання батьків 

та дітей. Кратність проведення анімаційних заходів на тиждень складала 2 

або 3 рази (за умови, якщо на тиждень припадав святковий день). Загалом 

було проведено 47 занять, тривалість кожного з них – 90 хвилин.  

У ході проведення перетворювального експерименту до уваги брались 

такі показники: кількість залучених до анімаційних програм, частота їх 

участі в анімаційних заходах та рівень задоволеності ними, які фіксувались 
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після кожного заняття. На початку реалізації програм, під час їх проведення 

та після завершення оцінювались показники рухової активності, фізичного, 

функціонального та психоемоційного стану, реєструвались зміни у веденні 

здорового способу життя; визначалася динаміка цих показників. 

2.1.4 Психологічні методи. У ході реалізації програм спортивної 

анімації нами визначався психоемоційний стан відвідувачів міського парку. 

Оцінка показників здійснювалась шляхом використання методики «САН», 

яка передбачала відображення думки відвідувачів міського парку у 

підготовлених бланках власного самопочуття, активності та настрою [22].  

Для визначення рівня задоволеності від участі в анімаційних заходах 

сімей з дітьми 8–10 років ми керувалися методикою В.А. Ядова [229]. 

Індекс задоволеності (Y) визначався за формулою 2.1: 

(2.1) 

n
edcbaY )1()5,0()0()5,0()1(  ,      

де: n – кількість опитаних респондентів. 

а(+1) – задоволені повністю; 

b(+0,5) – швидше задоволені, ніж не задоволені; 

с(0) – важко відповісти;  

d(-0,5) – швидше не задоволені, ніж задоволені;  

е(-1) – не задоволені. 
 

2.1.5 Медико-біологічні методи дослідження використовувались з 

метою комплексної оцінки функціонального стану організму батьків та дітей, 

які брали участь у перетворювальному експерименті.  

Характеристика функціонального стану передбачала вимірювання 

таких показників: антропометричних (довжина та маса тіла); функціональних 

(ЧСС у стані спокою, АТ, ЖЄЛ, час затримки дихання на вдиху і видиху); 

фізичної працездатності (функціональна проба Руф’є для дітей) та 

Бельгійського тесту для дорослих.  
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Вимірювання антропометричних показників проводилось за 

загальноприйнятою методикою [139]. Частота серцевих скорочень (ЧСС) 

визначалася за допомогою пульсометра SIGMA PC 3.11.  

Систолічний (АТС) і діастолічний (АТД) артеріальний тиск визначався 

за допомогою тонометра OMRON R3-I відповідно до правил, встановлених 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я [87].  

Життєву ємність легень визначали з використанням спірометра 

SPIROBANK "MIR" (Італія) (точність вимірювання 50 мл). 

Враховуючи те, що проби з затримкою дихання використовуються для 

висновку про кисневе забезпечення організму та характеризують загальний 

рівень тренованості людини та реакції серцево-судинної системи на дефіцит 

кисню, нами застосовано проби Штанге та Генчі [139]. 

На основі виміряних показників розраховували індекс маси тіла (ІМТ) , 

індекс Руф’є (ІР), адаптаційний потенціал Баєвського, індекс Скібінські, 

індекс працездатності серцево-судинної системи [51, 73, 89, 149, 183]. 

Індекс маси тіла (ІМТ) для дорослих визначався за формулою 2.2:  

)(
)(
22 мh

кгm=ІМТ          (2.2)    

Для дітей ІМТ визначався за центильними таблицями [149]. 

Для оцінки фізичної працездатності у дітей застосовано пробу Руф’є. 

Результати оцінювались за індексом, що визначався за формулою 2.3: 

(2.3) 

10
200)321(4  РРРІР ,     

де: Р1 – частота серцевих скорочень в положенні сидячи за 15 с; 

Р2 – частота серцевих скорочень за 15 с після виконання навантаження; 

Р3 – частота серцевих скорочень за 15 с першої хвилини відновлення. 

 

Визначення фізичного стану батьків проводилося за показниками 

антропометричного статусу та функціонування серцево-судинної системи на 
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основі даних, які були отримані у стані спокою. З цією метою розраховувався 

індекс фізичного стану (ІФС) за коефіцієнтом О.А. Пирогової 172. 

Враховуючи те, що показник адаптаційного потенціалу достовірно 

характеризує рівень адаптації цілісного організму до численних впливів 

навколишнього середовища, а його основні складові є індикаторами здоров'я 

людини, для визначення фізичного стану за показниками антропометричного 

статусу та функціонування серцево-судинної системи нами проведено 

кількісну оцінку адаптаційного потенціалу системи кровообігу 

досліджуваних груп за методикою, розробленим P. Баєвським зі 

співавторами рівнянням [139].  

Інтерпретацію результатів адаптаційних можливостей організму дітей 

оцінювали за індексом функціональних змін у модифікації, запропонованій 

А.В. Костенко та співавторами [112], для дорослих – за розробленою 

Р. Баєвським [139]. 

Оцінка функціональних резервів кардіореспіраторної системи дорослих 

проводилася за індексом Скібінського [17], який розраховувався за 

формулою 2.4: 

(2.4) 

ЧСС
tЖЄЛІС  01,0

, 

де: ЖЄЛ – життєва ємність легень (мл); 

 ЧСС – частота серцевих скорочень (уд·хв-1); 

t – час затримки дихання на вдиху (с). 

 

Результати оцінюються за шкалою: величина індексу менше 5 – дуже 

погані, величина індексу 5–9 – погані, величина індексу 10–29 – задовільні, 

величина індексу 30–60 – добрі, величина індексу більше 60 – відмінні. 
Рівень реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження 

визначався шляхом виконання дорослими Бельгійського тесту [28, 181] та 



56 
 

 

оцінювався за узагальненим показником реакції (ПР), який визначався за 

формулою 2.5: 

(2.5) 

ПР = ((ЧСС 1 + ЧСС 2 + ЧСС 3) – 33) / 10,  

де: ЧСС 1 – частота серцевих скорочень за 10 секунд після 5-хвилинного               

відпочинку сидячи; 

ЧСС 2 – частота серцевих скорочень за 10 секунд зразу після 

завершення виконання 20 нахилів тулуба вперед і вниз з опусканням 

рук (під час нахилу – вдих, випрямлення – видих); 

 ЧСС 3 – частота серцевих скорочень за 10 секунд після 1-хвилинного 

відпочинку після виконання нахилів.     

 

2.1.6 Методи математичної статистики. Статистичний аналіз 

матеріалів дослідження проводилася на персональному комп’ютері IBM PC з 

використанням електронних таблиць MS Excel та пакета прикладних програм 

“Statistika 6.0”.  

Для кількісного аналізу результатів педагогічних досліджень 

застосовували такі параметри математичної статистики: середнє 

арифметичне ( x ); стандартна похибка середнього арифметичного (m); 

стандартне відхилення (S). Достовірність різниці середніх двох нормально 

розподілених вибірок до та після експерименту проводили за t-критерієм 

Стьюдента для двох корельованих вибірок за загальноприйнятою формулою. 

Якщо обчислене значення критерію t > t* (t* – критичне значення критерію), 

то нульова гіпотеза відхилялася. Критичне значення  

t* = t (P, f = nx + ny - 2) знаходили за таблицею розподілу Стьюдента [141, 

146]. 

Розходження між середніми величинами визнавалися суттєвими при 

достовірному рівні від 95 до 99,9 відсотків. 
Для дослідження впливу обґрунтованої нами технології проектування 

та реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 
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населення застосовували критерій однорідності χ2, емпіричне значення якого 

обчислювали за формулою 2.6:  

(2.6) 
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де: L – градації балів у порядковій шкалі; 

n – вектор балів групи після експерименту; 

m – вектор балів групи до експерименту; 

ni – кількість членів групи після експерименту, які отримали і-й бал; 

mi – кількість членів групи до експерименту, які отримали і-й бал. 

Ступінь узгодженості думок експертів перевірявся за допомогою 

обчислення коефіцієнта конкордації [146], який розраховувався за формулою 

2.7: 

(2.7) 

)(
12

32 nnm
SW


 , 

де S – сума квадратів відхилень суми рангів,  

m – кількість експертів,  

n – кількість видів діяльності. 

 

Враховуючи дані загальноприйнятої градації рівнів узгодженості 

коефіцієнти інтерпретували наступним чином: 0,95–0,99 – відмінна 

надійність, 0,90–0,94 – добра, 0,80–0,89 – допустима, 0,70–0,79 – погана, 

0,60–0,69 – сумнівна. 
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2.2. Організація дослідження 

 

Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі Івано-

Франківського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», Івано-Франківського міського парку імені Т.Г. Шевченка та Івано-

Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету 

фізичного виховання і спорту України впродовж 2012–2016 років.  

Загальна кількість респондентів, які брали участь в опитуванні, 

становила 689 осіб, з яких чоловіків 372 особи, жінок – 317 осіб. До складу 

експертної групи увійшли компетентні фахівці сфери фізичної культури і 

спорту у кількості 28 чоловік. 

У перетворювальному експерименті, який проводився на базі Івано-

Франківського міського парку імені Т.Г. Шевченка, брали участь 27 сімей з 

дітьми 8–10 років. З них були відібрані 22 сім’ї, які відвідали не менше 36 

занять з 47 проведених. Вибірка дітей становила 32 особи, з них – 17 хлопчиків 

і 15 дівчат.  

Дослідження здійснювалось у період 2012–2016 рр. у чотири  етапи.  

Перший етап (жовтень 2012 – лютий 2013) мав на меті систематизацію 

проблематики дослідження організації та реалізації програм спортивної 

анімації у місцях масового відпочинку (на прикладі міських парків); 

визначення мети, завдань, об’єкта, предмета та програми дослідження, 

підбору адекватних взаємодоповнюючих та взаємозв’язаних методів 

дослідження. 

На цьому етапі із зазначених питань вивчали літературні джерела, що 

зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені                                      

В. І. Вернадського, бібліотеки Національного університету фізичного 

виховання і спорту України, а також – в мережі Інтернет. Опрацьовували 

статистичні факти за даними ВООЗ, Європейської бази даних «Здоров’я для 

всіх», Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства молоді і спорту 

України.  
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Другий етап (березень 2013 – лютий 2014) дослідження передбачав 

проведення констатувального експерименту, метою якого було отримання 

інформації про вивчення особливостей здійснення анімаційної діяльності у 

місцях масового відпочинку та виявлення чинників, які стримують та дають 

можливість оптимізувати цей процес. 

Протягом цього етапу проведено аналіз зарубіжного та вітчизняного 

досвіду роботи парків відпочинку, організації анімаційної діяльності у місцях 

масового відпочинку, розглянуті варіації анімаційних програм. 

Соціологічне опитування передбачало визначення особливостей 

проведення вільного часу, мети та мотиваційної складової перебування 

населення у парковій зоні, пріоритетних видів оздоровчо-рекреаційної 

рухової діяльності; чинників, які спонукають їх до використання рухової 

діяльності під час дозвілля та проблем, що виникають у населення під час 

проведення активного дозвілля у місцях масового відпочинку.  

Шляхом експертного оцінювання здійснювалась оцінка стану 

організації спортивної анімації у місцях масового відпочинку, виявлення 

чинників, що найкращим чином впливають на залучення населення до 

програм спортивної анімації та дій з їх реалізації у місцях масового 

відпочинку. 

Протягом третього етапу (березень 2014 – грудень 2015) результати 

зазначених досліджень впроваджувались у практику діяльності Рівненського 

та Івано-Франківського обласних центрів фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх».  

На підставі узагальнення результатів констатувального експерименту і 

теоретичного аналізу відповідних базових положень було розроблено 

технологію проектування та реалізації програм спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків). Ефективність її 

впровадження оцінювалась за визначеними критеріями після п’яти місяців 

перетворювального педагогічного експерименту. На основі статистичної 

обробки отриманих показників було здійснено аналіз їх динаміки.  
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На четвертому етапі (січень – грудень 2016) результати дослідження 

було систематизовано, узагальнено та впроваджено в роботу Кременчуцького  

міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Полтавської 

області, а також у навчальний процес Національного університету фізичного 

виховання і спорту України. 

Проведено обговорення отриманих нами експериментальних даних 

дослідження, формулювання висновків та оформлення дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЛУЧЕННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

ДО СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ У МІСЦЯХ МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ 

НАСЕЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ МІСЬКИХ ПАРКІВ)  

 

3.1 Особливості залучення різних груп населення до активного 

відпочинку у місцях масового відпочинку (на матеріалі міських парків) 

 

3.1.1 Організаційні особливості залучення населення до активного 

відпочинку у міських парках. У результаті проведеного анкетування 

виявлено, що більша половина опитаних (53,7 %), під час проведення 

дозвілля у міських парках, віддають перевагу комбінованому відпочинку 

(поєднання активного та пасивного відпочинку) (рис. 3.1). При цьому, більше 

третини (37,8%) вважають своє дозвілля активним, 8,5 % – пасивним. 

 

 
Рис. 3.1 Розподіл населення за видом відпочинку у міських парках, % 

(n=689) 

 

Аналіз даних залежно від віку респондентів дав змогу констатувати, що 

активне дозвілля у міських парках більш характерне для представників 

зрілого віку (40,9 %) (табл. 3.1). Порівняльний аналіз виду відпочинку  
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засвідчує, що домінування комбінованого проведення дозвілля характерне 

для осіб усіх вікових груп. Звертає на себе увагу те, що пасивний відпочинок 

характерний для людей похилого і старшого віку (16,7 %), а також 

юнацького віку (16,4 %).  

Таблиця 3.1 

Розподіл відповідей респондентів на питання: 

«Який вид відпочинку Ви обираєте у міських парках?», % 

 
Вид відпочинку 

Респонденти 
Юнацького віку  

(n=104) 
Зрілого віку 

(n=477) 
Похилого і 

старшого віку 
(n=104) 

    
Комбінований 55,8 54,1 50,0 
Активний  27,8 40,9 33,3 
Пасивний 16,4 5,0 16,7 

 

Кожен другий з респондентів (52,3 %), на жаль, немає можливості 

регулярно відвідувати міський парк через обмеженість вільного часу                    

(рис. 3.2.).  21,3 % респондентів зазначили, що щоденне перебування у парку 

у більшості пов'язане із розташування «їхнього» навчального закладу або 

установи, підприємства чи організації біля міського парку (зручно проходити 

через парк до місця праці чи навчання). Разом з цим, майже третина (28,5 %) 

намагаються відвідувати паркове середовище один (11,4 %), два (9,4 %) та 

три (7,7 %) рази на тиждень.  

Більше як 6 з 10 відвідувачів (64,5 %) міських парків перебувають у 

них у вихідні та святкові дні (42,3 % респондентів відпочивають у вихідні дні 

та 22,2 % – у святкові дні).  35,5 % респондентів все ж таки намагаються 

відпочити в кінці робочого дня та у вільний від навчання час, що дає 

можливість відволіктись від робочих та буденних справ та відновити фізичні 

та психічні кондиції (рис. 3.3.). 
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Рис. 3.2 Розподіл населення за частотою відвідування міських                                          

парків, % (n=689) 

  

Рис. 3.3. Розподіл відповідей респондентів на питання: «В які дні тижня 

Ви відвідуєте міські парки для відпочинку», % (n=689)  

 

Результати опитування показали, що найбільша частина відвідувачів 

(39,5 %) перебуває у міському парку короткий проміжок часу                                     

(до однієї години), який у більшості випадків витрачається на відпочинок під 

час обідньої перерви або перерви між навчальними заняттями учнівської та 

студентської молоді, а також для проходу через паркову зону до місця 

роботи, навчання чи проживання (рис. 3.4). Разом із цим, для 37,2 % 
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респондентів характерна середня тривалість перебування у парку, серед яких 

22,7 % витрачають тут на відпочинок від однієї до двох годин, 14,5% – від 

двох до трьох годин, а 23,3 % осіб намагаються проводити у міському парку 

понад три години.   

 

 
Рис. 3.4 Розподіл населення за тривалістю перебування у міських                         

парках, % (n=689) 

  

Більша половина (56,6 %) учасників опитування у своїх відповідях 

відмітили те, що міський парк відвідують протягом всього року. До такої 

категорії  увійшли здебільшого особи зрілого, похилого та старшого віку.  

Разом з цим, майже п’ята частина респондентів (19,7 %) надає перевагу 

відпочинку в осінній період, 13,5 % – у весняний період та а кожен десятий 

(10,2 %) – у літній період. 

Встановлено, що для більшої половини (52,4 %) відвідувачів міських 

парків  найсприятливішим часом для перебування у цих місцях масового 

відпочинку населення є друга половина дня (з 15.00 до 18.00 години) 

(табл. 3.2). У своїй більшості вказаний час обирає для себе молодь (66,4 %) та 

особи зрілого віку (50,9 %). Першій половині дня (до 12.00 години) надають 

перевагу 40,8 % опитаних і це в основному люди зрілого (46,5 %) та 
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похилого (50,0 %) віку.  Лише для 6,8 % респондентів оптимальним часом є 

перебування з 12.00 до 15.00 години.    

Таблиця 3.2 

Розподіл населення за найбільш сприятливим  

часом протягом дня для перебування у міських парках, %  

 
Час 

перебування    

Респонденти 
Юнацького 

віку 
(n=104)  

Зрілого віку 
(n=477) 

 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
 (n=689) 

До 12 години - 46,5 50,0 40,8 
З 12.00 до 
15.00 години  

33,6 2,6 - 6,8 

З 15.00 до 
18.00 години  

66,4 50,9 16,7 52,4 

 

Отже, для більшості відвідувачів міських парків характерними є такі 

організаційні особливості відпочинку: поєднання активного та пасивного 

відпочинку з тенденцією до посилення першого із зазначених видів; 

найбільш типовим є відпочинок у вихідні та святкові дні протягом року; 

тривалість відпочинку немає явних домінант та диференціюється часом від 

однієї до більше як трьох годин і зазвичай з 15.00 до 18.00.   

3.1.2. Види активного відпочинку різних груп населення в умовах 

міських парків. Аналіз результатів анкетування показав, що незалежно від 

вікових та демографічних ознак основним видом активного проведення 

відпочинку у міському парку є прогулянки (табл. 3.3).  Ранжування способів 

проведення активного дозвілля виявило, що найбільш популярними є 

прогулянки із друзями (відмітило 56,5 % опитаних), при цьому самостійним 

прогулянкам надають перевагу 27,8 % респондентів, прогулянкам із сім’єю – 

21,0 %, велопрогулянкам – 15,3 %. Майже четверта частина опитаних (23,3 

%) обирає для себе заняття різними видами фізичних вправ, а пріоритетом 

для 17,3 % є відвідування атракціонів, 15,1 % – проведення вільного часу у 

закладах громадського харчування (барах, ресторанах).  
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Таблиця 3.3  

Розподіл респондентів різних вікових груп за  

видами відпочинку у міських парках, %  

 
Види відпочинку    

Респонденти 
Юнацького 

віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Прогулянки з 
друзями  

79,8 52,4 51,9 56,5 

Самостійні 
прогулянки  

18,3 25,9 46,3 27,8 

Заняття фізичними 
вправами 

54,8 15,7 25,9 23,3 

Сімейні прогулянки   20,2 15,7 45,4 21,0 
Відвідування 
атракціонів 

56,7 12,6 - 17,3 

Велопрогулянки 36,5 10,3 16,7 15,3 
Відвідування барів 
та ресторанів 

10,6 19,5 - 15,1 

Прогулянки із 
тваринами 

12,5 7,8 15,7 9,7 

Відвідування 
комп’ютерних 
клубів 

 
14,4 

 
1,3 

 
- 

 
3,1 

Відвідування 
більярдних 

- 4,2 - 2,9 

Читання книг, 
журналів тощо 

- - 15,7 2,5 

Фотографування  5,8 1,1 1,9 1,9 
Прослуховування 
музики 

2,9 1,3 - 1,3 

Малювання  - - 3,7 0,6 
 

Поряд із вище зазначеними видами дозвілля у міських парках кожен десятий 

обирає для себе більш пасивний варіант відпочинку, а саме: відвідування 

комп’ютерних   клубів  (3,1 %),    читання   художньої   літератури,   газет   та 
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журналів (2,5 %), заняття фотографією (1,9 %), прослуховування музики (1,3 

%) та малювання (0,6 %). В ході опитування респонденти могли обирати всі 

види відпочинку, які вони використовують під час відвідування міських 

парків.  

 Серед видів відпочинку особи юнацького віку до перших трьох 

пріоритетів відносять: 1) прогулянки з друзями (79,8 %); 2) відвідування 

атракціонів (56,7 %); 3) організовані заняття фізичними вправами (54,8 %). 

Для людей зрілого віку, а також похилого і старшого віку, найбільш 

популярними видами відпочинку є прогулянки з друзями (52,4 % та 51,9 % 

відповідно) і самостійні прогулянки (25,9 % та 46,3 % відповідно). Окрім 

цього особи похилого віку відають перевагу ще й сімейним прогулянкам.  

Характер проведення дозвілля у міських парках обумовлює й вибір 

видів спеціально організованої рухової діяльності. На цей вибір впливають 

ще й оточуюче середовище, мода, особисті потреби, інтереси тощо.  

Опрацьовані результати опитування демонструють привабливість 

людей різних вікових груп до тих чи інших видів рухової активності. При 

виборі форм активного відпочинку респонденти віддають перевагу найбільш 

простим і доступним видам рухової активності (рис. 3.5). Оскільки, як 

зазначалось вище, прогулянки є найбільш популярним видом активного 

відпочинку у міських парках, то, природно, що для представників усіх 

вікових груп ходьба посідає перше місце як вид рухової активності, який 

практикується у вказаних місцях масового відпочинку  населення (табл. 3.4). 

При цьому більша частина жінок вважають за краще для себе обирати ходьбу 

у вигляді сімейних прогулянок, що дає змогу наблизитись до об’єктів 

природного середовища та здійснювати виховний вплив на дітей та внуків 

через спілкування.  

Окрім ходьби відвідувачі міських парків достатньо часто 

використовують й інші циклічні види рухової активності, зокрема 

оздоровчий біг – пріоритетний для кожного п’ятого респондента (20 %), їзду 
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на велосипеді обирає 15 % опитаних, а в зимовий час пересування на лижах – 

3,3 %.   

Друге місце за рівнем пріоритетності видів рухової активності для 

відвідувачів міських парків посідає ранкова гімнастика, яку виконує 40,8 % 

респондентів.  Силову гімнастику обирають для себе 11,5 % відвідувачів 

міських парків. 

Особливо слід підкреслити, що спортивна анімація ще недостатньо 

використовується у місцях масового відпочинку населення, зокрема у 

міських парках, у відповідних заходах бере участь лише 7,3 % відвідувачів 

(див. рис. 3.5).   

 

 
Рис. 3.5 Розподіл респондентів за пріоритетністю видів рухової 

активності, які вони обирають для занять у міських парках, % (n=689) 

 

Порівнюючи рівень пріоритетності спортивної анімації за віковими та 

статевими показниками необхідно відзначити, що найвищим він є для 

чоловіків юнацького (29,2 %) та зрілого (16,7 %) віку, далі – дівчати 

юнацького віку (14,3 %), а незначними аналогічні дані фіксуються у жінок 
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зрілого віку (3,7 %). Респонденти похилого та старшого віку не залучаються 

до спортивної анімації (див. табл. 3.4). Загалом, юнаки та чоловіки зрілого 

віку обирають для себе найбільш активні види рекреації, зокрема спортивні 

ігри (футбол, стрітбол, волейбол та інші), заняття на тренажерах, катання на 

велосипеді, роликах, скейтбордах тощо. Люди похилого та старшого віку 

надають перевагу вправам низької інтенсивності та безпечним і доступним 

видам рухової активності. 

Таблиця 3.4 

Розподіл відповідей респондентів на питання: 

«Який вид рухової активності Ви обираєте у міських парках?», % 

 
Вид  

рухової 
активності  

Респонденти 
Юнацького віку  Зрілого віку Похилого і 

старшого віку  
Жінки  
(n=56) 

Чоловіки 
(n= 48)  

Жінки 
(n=214) 

Чоловіки 
(n=263) 

Жінки 
(n=47) 

Чоловіки 
(n=61) 

Ходьба  48,2 40,0 94,9 49,4 95,7 82,0 
Ранкова 
гімнастика  

8,9 20,8 24,7 47,2 74,5 88,5 

Оздоровчий біг 10,7 22,9 17,8 19,4 25,5 32,8 
Їзда на 
велосипеді 

14,3 62,5 4,2 21,3 - - 

Силова 
гімнастика  

- 50,0 5,1 21,3 - - 

Спортивна 
анімація 

14,3 29,2 3,7 16,7 - - 

Скейтинг та 
скейтбордінг  

14,3 58,3 0,9 1,9 - - 

Спортивні ігри 7,1 22,9 1,4 6,5 - 6,6 
Заняття у 
мотузковому 
парку та/або на 
скалодромі 

 
5,4 

 
16,7 

 
0,9 

 
3,8 

 
- 

 
- 

Катання на 
лижах 

- 6,3 3,2 4,9 - - 

Йога  - - 2,3 0,8 - - 



70 
 

 

Таким чином, у ході проведеного досліджено встановлено, що 

активний відпочинок відвідувачів міських парків характеризується 

одноманітністю та домінуванням різних видів прогулянок з використанням 

ходьби, рідше – велосипеда та інколи – лиж. Види рухової активності, що 

реалізуються у міських парках, також є простими й базуються на природніх 

локомоціях (ходьба та біг). Сучасні види фізичної рекреації (спортивна 

анімація, екстремальні види, заняття у мотузковому парку та/або на 

скалодромі тощо) ще не отримали належної популярності у місцях масового 

відпочинку населення, зокрема у міських парках.    

3.1.3 Аналіз мотивації та умов залучення населення до активного 

відпочинку у міських парках. Наведені данні свідчать про те, що більшість 

людей різного віку усвідомлюють важливість рекреаційної діяльності у 

місцях масового відпочинку. При цьому 64,2 % опитаних вважають, що 

власне дозвілля необхідно проводити в активній формі й що рухова 

активність є важливою складовою їхнього способу життя. Однак, більше 

третини респондентів (35,8 %) ці питання залишають поза своєю увагою, 

зокрема 15,1 % – взагалі не вважають, що їхнє дозвілля має бути активним, а 

кожен п’ятий (20,7 %) – ніколи не звертали на це увагу. 

В ході дослідження нами визначені стимулюючи та стримуючі 

чинники, які пливають на рівень залучення населення до активного 

проведення відпочинку у міському парку. При виборі певного виду рухової 

активності під час дозвілля у міському парку, відвідувачі керуються 

потребами, які відображають внутрішні спонукальні мотиви їх діяльності.  

Результати дослідження вказують на те, що основним мотивом, який 

виникає у населення під час відвідування паркової зони є відпочинок. За цих 

умов можемо констатувати, що у майже половини опитаних (46,7 %) вибір 

певних видів занять оздоровчо-рекреаційною рухової активністю 

обумовлюється потребою розважитись та отримати задоволення (табл. 3.5). 

25,8 % респондентів вважають, що велике навантаження на роботі 

призводить до перенапруження, тому необхідно використовувати фізичну 
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рекреація як найкращий засіб післяробочого відновлення. При цьому, 22,5 % 

опитаних вказують на те, що під час перебування у парковому середовищі, 

якому притаманні умови наближенні до природних (рельєф, повітря, тиша, 

рослинний та тваринний світ), вони можуть отримати естетичне задоволення 

від перебування у ньому. Разом із цим, 19,2 % відвідують міський парк з 

метою зняти фізичне та психологічне навантаження. Для того, щоб відійти 

від робочої обстановки у 11,8 % опитаних виникає потреба у додатковому 

спілкуванні, яка обумовлена урбанізованим середовищем та 4,5 % – 

відновитися після хвороб і травм. Разом із цим, кожен десятий відвідувач 

(10,6 %) вважає,  що йому необхідно просто підвищити рівень власної 

рухової активності. Майже таку ж частку респондентів (10,2 %) спонукає до 

активного відпочинку бажання проводити більше часу із сім’єю, а вдвічі 

менше опитаних (4,9 %) прагнуть до усамітнення під час рухової активності. 

Проте, 1,9 % відвідувачів не відчувають жодної потреби здійснюючи вибір 

того чи іншого виду активного відпочинку в умовах міських парків. 

Таблиця 3.5 

Розподіл респондентів за мотивами, які спонукають їх до занять 

організованою руховою активністю у міському парку, % (n=689) 

Мотив Кількість респондентів, % 

Отримання задоволення, позитивних емоцій  46,7 
Відволіктися від побутових та професійних 
проблем, емоційна розрядка 

25,8 

Наближення до природного середовища  22,5 
Поліпшення самопочуття  19,2 
Спілкування з друзями 11,8 
Підвищення рівня рухової активності 10,6 
Потреба більше часу проводити із сім’єю 10,2 
Бажання залишитись на одинці  4,9 
Фізична реабілітації 4,5 
Інше  1,9 
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Поряд із вище зазначеним, в результаті проведеного опитування нами 

були визначені умови залучення населення до активного відпочинку у 

міських парках шляхом виявлення основних проблем, які виникають у цьому 

процесі, а також встановлення пріоритетних напрямів цільового 

удосконалення паркового середовища.  

Однією з головних причин, що перешкоджають респондентам активно 

проводити власне дозвілля, є їх відчуття відсутності необхідного для цього 

часу, що відмітило 27 % опитаних. Це найбільш характерна проблема для 

представників юнацького та зрілого віку  (табл. 3.6). Для зміни їх пріоритетів 

у проведенні дозвілля доцільним видається посилення відповідної 

роз’яснювальної і пропагандистської роботи. Серед перешкод до 

застосування у міських парках активного відпочинку виділяється  недостатня 

Таблиця 3.6 

Розподіл респондентів за виділеними причинами, що перешкоджають їм 

проводити власне дозвілля в активній формі, %  

 
Причини     

Респонденти 
Юнацького 

віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Недостатньо часу 29,8 28,3 18,5 27,0 
Недостатність    
спортивних 
майданчиків 

 
10,6 

 
31,0 

 
13,9 

 
25,3 

 
Недостатність місць 
для активних розваг 

5,8 23,7 23,2 20,9 

Матеріальне 
становище осіб 

40,4 1,3 34,3 12,4 

Парк знаходиться 
далеко від місця 
проживання 

 
4,8 

 
8,8 

 
11,1 

 
8,6 

Відсутність 
власного 
спортивного             
інвентарю 

 
8,7 

 
3,6 

 
13,0 

 
5,8 
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кількість тут спортивних майданчиків (найбільш типова проблема для осіб 

зрілого віку – 31,0 %), а також – недостатня кількість місць для активних 

розваг, насамперед для спортивної анімації, на це вказав кожен п’ятий 

респондент (20,9 %). 

Зараз існує значна диференціація в доходах населення, але питома 

частка малозабезпеченого населення – найбільша. Тому, однією з причин, яка 

перешкоджає організовувати активне дозвілля у міських парках є низький 

рівень матеріальних можливостей відвідувачів, про що засвідчили 12,4 % 

учасників опитування (найбільшу частку тут становлять юнаки – 40,4 % та 

люди похилого та старшого віку – 34,3 %). Суттєвим гальмівним чинником 

тут є й відсутність власного індивідуального спортивного інвентарю, а 

інколи й спортивної форми – 5,8 %. Цю обставину необхідно врахувати та 

намагатися створювати умови для задоволення потреб осіб відповідно до їх 

матеріальних можливостей. Поряд із цим, у своїх відповідях незначна 

частина опитаних (8,6 %) констатує, що міський парк знаходиться далеко від 

їхнього місця проживання і це перешкоджає використовувати його для 

активного відпочинку.  

Для того, щоб у повній мірі задовільнити власні потреби та 

максимально правильно організувати активне дозвілля у міському парку, 

учасники опитування вказали на основні напрями удосконалення паркового 

середовища (табл. 3.7). Найвище значення (для майже третини                          

респондентів – 29,2 %) тут має створення груп за інтересами. Вказаний 

напрям найбільш актуальний для осіб похилого та зрілого віку (33,3 %).  

Важливою для опитаних є наявність спеціально обладнаних місць для 

активного відпочинку (28,9 %), до яких відносяться спортивні майданчики 

для ігрових видів спорту, тренажерні майданчики, місця для проведення 

анімаційних заходів тощо. Серед вікових груп цей напрям удосконалення 

паркового середовища є пріоритетним для осіб зрілого віку (35,2 %).  Не 

менш значимим у вказаному контексті видається кадрове супроводження 

активного відпочинку різних груп населення у міських парках, що відмітило 
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22,8 % учасників опитування. Перспективним є також облаштування 

велодоріжок у міських парках  (9,9 %) та відкриття й забезпечення 

функціонування пунктів прокату спортивного інвентарю для активного 

відпочинку (це можуть бути пересувні пункти місцевих фізкультурно-

оздоровчих установ).  

Таблиця 3.7 

Розподіл респондентів за виділеними напрямами удосконалення 

паркового середовища для проведення активного дозвілля, %  

 
Напрями 

удосконалення     

Респонденти 
Юнацького 

віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Створення груп за 
інтересами 

15,4 31,2 33,3 29,2 

Наявність 
спеціально 
обладнаних зон 

 
17,3 

 
35,2 

 
12,0 

 
28,9 

Кадрове 
супроводження 

13,5 20,1 43,5 22,8 

Облаштування 
велодоріжок  

36,5 5,9 1,9 9,9 

Наявність пунктів 
прокату інвентарю 

17,3 7,6 9,3 9,2 

 

Отже, нами встановлено, що провідними мотивами, що спонукають 

представників різних груп населення активно відпочивати у міських парках, 

є: 1) отримання задоволення та позитивних емоцій (46,7 % респондентів 

вказали на це); 2) бажання відволіктися від побутових та професійних 

проблем, емоційна розрядка (25,8 %); 3) наближення до природного 

середовища (22,5 %); 4) поліпшення самопочуття (19,2 %). Серед умов 

залучення населення до активного дозвілля у парковому середовищі слід 

відзначити такі: 1) посилення відповідної інформаційно-пропагандистської 

роботи; 2) покращання матеріально-технічної бази для різних видів фізичної 
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рекреації (облаштування та забезпечення функціонування спортивних 

майданчиків, місць для різних видів активного відпочинку, бігових та 

велосипедних доріжок, тренажерних містечок тощо); 3) організація роботи 

груп за «спортивними інтересами»; 4) збільшення кількості кадрів, залучених 

до здійснення заходів з фізичної рекреації.  

 

3.2 Стримуючі та стимулюючі чинники впливу на залучення 

різних груп населення до спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку (на матеріалі міських парків) 

 

3.2.1 Актуалізація потреби залучення різних груп населення до 

спортивної анімації у міських парках. У процесі дослідження більша 

половина опитаних (60,0 %) вказали на те, що ніколи не чули про анімаційну 

діяльність й не брали участі у таких заходах, 24,2 % – частково обізнані й 

також не брали у них участі та 15,8% – знають, що собою являють анімаційні 

програми (рис. 3.6). Низький рівень такої поінформованості у більшості 

демонструють люди старшого та похилого віку. При цьому лише 38,8 % 

вказують на позитивне ставлення до їх реалізації, однак питома частка 

опитаних, яка становила 61,2 % не змогли визначити своє відношення до 

анімаційних заходів. 

 

 
 

Рис. 3.6 Розподіл респондентів за рівнем обізнаності про анімаційні 

програми, % (n=689): 1 – знають; 2 – частково знають; 3 – ніколи не чули 
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Разом із цим, усвідомлюючи значення програм спортивної анімації, 

46,2 % респондентів вказують, що їх впровадження є дуже важливим і 

актуальним на сьогоднішній день. Однак частина відвідувачів міських 

парків, яка становить 34,5 %, вважають, що такі програми бажані, проте вони 

невпевнені у цьому (рис. 3.7). У 5,8 % респондентів виникають сумніви 

стосовно необхідності проектування та реалізації таких програм, що 

засвідчує про низький рівень відповідної поінформованості та мотивації до 

рухової активності, а 13,5 % –  не змогли дати відповідь на це питання. 

 
Рис. 3.7 Розподіл респондентів за оцінкою значення програм 

спортивної анімації у міських парках, % (n=689) 

 

Також, привертає увагу те, що абсолютна більшість (84,2 %) 

респондентів під час дозвілля не беруть участі у жодних анімаційних заходах 

і це здебільшого пов’язане із незнанням того, що являє собою анімаційна 

діяльність. Поряд із цим, незначна частина опитаних (15,8 %) залучаються до 

анімаційних програм, але при цьому перевагу надають готельній (9,1 %),  

туристичній (3,8 %) та дитячій анімації – 2,9 %.  

Проектування та реалізація програм спортивної анімації у міських 

парках потребує певних умов для їх впровадження. Стосовно цього питання, 

результати опитування засвідчують, що 14,9 % опитаних не змогли дати на 

нього відповідь. Однак, 38,2 % респондентів вказали, що такі умови швидше 
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є, ніж немає, 28,6 % – дали однозначну позитивну відповідь, 13,6 % –  

констатували, що вказані умови скоріше відсутні, ніж присутні, а 4,7 % – 

визнали їх повну відсутність. 

Поряд із думкою пересічних громадян нами було враховано думку 

експертів. Результати експертного оцінювання дозволяють чітко визначити 

ряд чинників, що обумовлюють актуальність наукового вирішення проблеми 

проектування та  реалізації програм спортивної анімації в умовах міських 

парків. 

Визначаючи ефективність роботи в Україні щодо залучення населення 

до спортивної анімації більша половина (92,9 %) експертів оцінюють її як 

неефективну. Однак, невелика частка опитаних (7,1 %) вважають державну 

політику із впровадження спортивної анімації швидше ефективною ніж 

неефективною. Кожен четвертий з експертів (25 %) вказав, що така робота 

взагалі не здійснюється або здійснюється неефективно (рис. 3.8). 

 

 
Рис. 3.8 Розподіл експертів за оцінкою ефективності роботи у державі 

із залучення населення до спортивної анімації, (n=28) 

 

Активні форми проведення дозвілля у міському парку більшою 

половиною експертної групи  (57,2 %) визначаються як непопулярні та 

малопопулярні. Разом із цим, 42,8 % експертів вважають, що вище зазначені 



78 
 

 

форми є доступними та достатньо розповсюдженими серед різних груп 

населення. 

Незначна частина (7,2 %) експертів не змога визначитись із відповіддю 

щодо важливості впровадження програм спортивної анімації в умовах 

міського парку. Однак, абсолютна більшість (92,8 %) експертів 

притримується думки, що проведення таких заходів є важливою та вкрай 

необхідною умовою для максимального залучення населення до оздоровчо-

рекреаційної рухової активності та формування здоров’я. У цьому 

відношенні експертні оцінки з вказаного питання збігаються з результатами 

опитування відвідувачів міських парків. Однак, серед населення більша 

частка, ніж серед експертів, осіб, для яких ця можливість є в цілому 

неважливою (5,8 % проти 3,6 %).  

Оцінюючи стан організації спортивної анімації у міському парку 

більша половина (53,6 %) експертів визначають його як незадовільний 

(рис. 3.9). Чверть (25 %) експертів вважає, що ця робота відповідає 

задовільному рівню. При цьому, незначна частина, яка становить 3,6 %, 

дають позитивну оцінку.  Однак, майже п’ята частина (17,8 %) не змогли 

оцінити вказану ситуацію.  Загалом оцінка експертної групи збігається із 

думкою відвідувачів міських парків.   

Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що 

залучення різних груп населення до спортивної анімації у міських парках є 

вкрай важливою та актуальною проблемою сьогодення, що посилюється 

через недостатню ефективність організації такої роботи. Вирішення вказаної 

проблеми передбачає визначення стримуючих та стимулюючих чинників 

впливу на залучення різних груп населення до спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку (на матеріалі міських парків). 



79 
 

 

 
Рис. 3.9 Експертна оцінка стану організації спортивної анімації у 

міському парку (% до числа опитаних, n=28) 

  

3.2.2 Стримуючі чинники впливу на залучення населення до 

спортивної анімації у міських парках. За підсумками опитування різних 

груп населення встановлено, що основним стримуючим чинником впливу на 

залучення населення до спортивної анімації у міських парках є низький 

рівень використання форм і засобів пропаганди та інформування, про це 

заявила значна кількість респондентів – 60,8 % (табл. 3.8). В свою чергу, троє 

з чотирьох (75,0 %) опитаних вказують на відсутність спортивної анімації в 

їхньому місті, а кожен четвертий – не знають чи такі заходи проводяться. 

Окрім цього у своїх відповідях відвідувачі міських парків вказують, що 

серед основних причин пасивного ставлення до спортивної анімації є стан 

здоров’я (37,4 %). Цікаво, що цей чинник є характерним як для молодих 

людей (43,3 %), так і для осіб похилого та старшого віку (46,2 %). Суттєвий 

стримуючий вплив на вказаний процес має й рівень доходів населення, що 

зазначає 36,3 % респондентів. Цей показник практично рівномірно 

розподіляється серед представників усіх вікових груп.   

Майже кожен третій (30,8 %) з респондентів зазначає, що пасивне 

ставлення до спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення 

детермінується низьким рівнем особистої культури здоров’я. Близько 
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третини (27,1 %) опитаних визначають у вказаному аспекті недостатню 

кількість вільного часу, що має пріоритетне значення для осіб зрілого віку 

(29,6 %). Четверта частина (25,8 %) респондентів відмічає негативний вплив 

на залучення до анімаційних заходів місця розташування міських парків.  

Таблиця 3.8 

Розподіл респондентів за визначенням причин, які обумовлюють їх 

пасивне ставлення до спортивної анімації у міських парках, %  

 
Причини      

Респонденти 
Юнаць-

кого віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Низький рівень 
пропаганди та 
інформування  

 
56,7 

 
60,6 

 
65,7 

 
60,8 

Стан здоров’я  43,3 34,6 46,2 37,4 
Рівень доходів 39,4 36,3 33,3 36,3 
Низький рівень 
культури здоров’я  

27,9 30,4 35,2 30,8 

Відсутність вільного 
часу  

17,3 29,6 25,9 27,1 

Місце розташування 
міського парку 

27,9 25,8 24,1 25,8 

Невміння організовувати 
власне дозвілля 

13,5 21,6 36,1 22,6 

Відсутність мотивації 24,0 23,5 12,0 21,8 
Патерналістичні настрої   13,5 19,3 22,2 19,0 

 

Стримуючу роль щодо участі у програмах зі спортивної анімації для 

кожного п’ятого з опитаних (22,6 %) має невміння організувати власне 

дозвілля. Найсуттєвішим є вплив цього чинника для осіб похилого та 

старшого віку (29,6 %). Відсутність належної мотивації також стримуюче 

впливає на залучення населення до спортивної анімації, що підкреслило              

21,8 % респондентів. Ця причина найбільш актуальна для осіб юнацького 

(24,0 %) та зрілого віку (23,5 %). Патерналістичні (від латинського слова 
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pater – батько) настрої (розрахунок на надмірну опіку та піклування зі 

сторони держави та інших суб’єктів при особистій пасивності) на думку 19,0 

% опитаних також стримуючи впливають на участь людей у заходах зі 

спортивної анімації. На цьому акцентують увагу, насамперед, особи 

похилого та старшого віку (22,2 %).  

Серед важливих чинників, які обумовлюють пасивне ставлення 

населення до спортивної анімації у міських парках, більша половина (64,3 %) 

експертної групи визнала низький рівень відповідної пропаганди та 

інформування, близько половини (46,4 %) від загального складу експертної 

групи назвала у цьому контексті невміння відвідувачами міських парків 

організовувати власне дозвілля, а також низький рівень їх особистої культури 

здоров’я (46,3 %). При цьому не менш важливими були – низький рівень 

доходів населення (39,3 %) та відсутність мотивації (28,6 %). Разом із цим, 

стан здоров’я (14,3 %), відсутність вільного часу (10,7 %) та патерналістичні 

настрої (3,6 %) визначаються експертами як другорядні  (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Розподіл експертів та респондентів за визначенням причин, які 

обумовлюють пасивне ставлення населення до  

спортивної анімації у міських парках, % 

Причини 
Експерти 

(n=28) 
Респонденти 

(n=689) 
Середнє 
значення  

Низький рівень пропаганди та реклами 64,3 60,8 62,5 
Невміння організовувати власне 
дозвілля 

46,4 22,6 34,5 

Низький рівень культури здоров’я 46,3 30,8 38,5 
Рівень доходів 39,3 36,3 37,8 
Відсутність мотивації 28,6 21,8 25,2 
Стан здоров’я 14,3 37,4  25,9 
Відсутність вільного часу 10,7 27,1  18,9 
Патерналістичні настрої   3,6 19,0  11,3 
Місце розташування міського парку – 25,8 12,9 
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Порівнюючи наведені вище експертні оцінки з аналогічними оцінками, 

які були отримані у ході опитування населення, можна відзначити, що за 

показником рівня відповідної пропаганди та інформування відслідковується 

висока узгодженість стосовно їх пріоритетності, що свідчить про збіг 

поглядів експертів і населення на це питання. Разом з тим, можна відзначити, 

що відносно певних причин оцінки експертів і населення помітно різняться. 

Наприклад, експерти менше, ніж населення, оцінюють дезорганізуючий 

вплив таких чинників, як патерналістичні настрої, стан здоров’я, відсутність 

вільного часу, а місце розташування парку взагалі не відносять до складу 

таких причин. В той же час вони, дещо вище оцінюють роль таких чинників, 

як невміння організувати власне дозвілля, низький рівень культури здоров’я 

та відсутність мотивації. З метою формування консолідованої оцінки 

зазначених причин було визначено середня значення частки респондентів та 

експертів за кожним показником (див. табл. 3.9).  

Як зазначалось вище (див. підрозділ 3.2.1), відвідувачі міських парків 

розуміють та підтримують необхідність впровадження тут спортивної 

анімації, однак, 43,8 % із них вказують на те, що для здійснення цього треба 

усунути найважливішу організаційну перешкоду (табл. 3.10), а саме 

налагодити у міських парках роботу спортивних аніматорів, які будуть 

запрошувати та залучати до реалізації відповідних програм ймовірних 

учасників та надавати їм організаційно-методичну допомогу та інформаційну 

підтримку. Вказану організаційну перешкоду особливо виділяють опитані 

особи юнацького (57,8 %), похилого і старшого віку (52,8 %). 

Відсутність спортивної анімації у міських парках 21,7 % респондентів 

пов’язують із економічною ситуацією в країні, що впливає на рівень 

фінансування таких заходів зі сторони органів місцевого самоврядування, які 

здебільшого є власниками міських парків. Ця проблема найбільше турбує 

осіб зрілого віку (28,1 %).  

Стримуючим чинником впливу на залучення населення до спортивної 

анімації у міських парках є мала кількість тут спортивних споруд (це 
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відзначило 18,5 % респондентів) та дефіцит доступного спортивного 

інвентарю й обладнання (12,0 %).  Незначна частина опитаних, частка яких 

становить 4,4 %, вказують на таку організаційну перешкоду у вказаному 

процесі як низький рівень відповідного методичного забезпечення. 

Таблиця 3.10 

Розподіл респондентів за визначеними організаційними 

перешкодами щодо залучення населення до спортивної  

анімації у міських парках, %  

 
Організаційні 

перешкоди     

Респонденти 
Юнаць-

кого віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Відсутність аніматорів 57,8 38,8 52,8 43,8 
Недостатнє 
фінансування 

6,7 28,1 8,3 21,7 

Мала кількість 
спортивних споруд 

24,0 15,9 18,5 17,6 

Недостатня кількість 
спортивного інвентарю 
та обладнання 

 
11,5 

 
12,8 

 
12,0 

                      
12,5 

Низький рівень 
методичного 
забезпечення 

 
- 

 
4,4 

 
8,3 

 
4,4 

 

У результаті експертного оцінювання виявлено, що низька організація 

спортивної анімації в умовах міського парку обумовлюється такими 

чинниками: економічна ситуація в країні, матеріально-технічне, методичне та 

кадрове забезпечення. Загалом з вказаних позицій думка кваліфікованих 

фахівців збігається із думкою населення. Однак, практично усі експерти 

вважають, що визначальним чинником тут є недостатнє фінансування 

місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорту для всіх», а 

відвідувачі місць масового відпочинку населення перше місце з цього 

питання, як зазначалось вище, відвели недостатньому кадровому 

забезпеченню відповідної роботи (рис. 3.10).  
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Іншою не менш важливою причиною з цього питання є відсутність 

відповідних фахівців, про що засвідчило 50 % експертів, і це положення 

майже повністю співпадає з думкою населення. Приблизно однакова частина 

експертів визнають, що низький рівень організації спортивної анімації у 

міському парку пов’язаний із недостатньою кількістю площинних 

загальнодоступних спортивних споруд (42,9 %) та недостатньою кількістю 

спортивного інвентарю та обладнання (39,3 %). Разом із цим, майже третина 

експертів (28,6 %) вказує на  низький рівень відповідного методичного 

забезпечення. 

 

 
 

Рис. 3.10 Порівняльний аналіз розподілу за визначеними 

організаційними перешкодами щодо залучення населення до спортивної 

анімації у міських парках, %: 1 – експерти (n=28); 2 – респонденти  (n=689) 

 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що до стримуючих 

чинників впливу на залучення населення до спортивної анімації у міських 

парках належать причини, які обумовлюють пасивне ставлення населення до 

такого виду фізичної рекреації, а також виявлені організаційні перешкоди. 

Відвідувачі міських парків та експерти до числа головних таких причин 

відносять (за консолідованою оцінкою – середнє значення частки 

респондентів та експертів): 1) недостатність відповідної пропаганди та 
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інформування населення (62,5 %); 2) низький рівень особистої культури 

здоров’я (38,5 %); 3) обмеженість доходів населення (37,8 %); 4) невміння 

організувати власне дозвілля (34,5 %). Серед організаційних перешкод 

провідне місце має недостатнє фінансування відповідної роботи з місцевих 

бюджетів (60,9 %), відсутність фахівців для проектування та реалізації 

програм спортивної анімації у міських парках (46,9 %) і мала кількість тут 

спортивних споруд (30,3 %).   

3.2.3 Стимулюючі чинники впливу на залучення населення до 

спортивної анімації у міських парках. Один із аспектів дослідження 

полягав у визначенні вагомих чинників, які б могли позитивно впливати на 

рівень залучення населення до спортивної анімації у міських парках. Більша 

половина (57,2 %) респондентів у свої відповідях в першу чергу відмітили 

поінформованість про подібні заходи через засоби масової інформації 

(табл. 3.11). Ця умова є пріоритетною для представників усіх вікових груп.  

Важливою стимулюючою умовою впливу на залучення населення до 

спортивної анімації, на думку відвідувачів парку, є потреба ведення 

здорового способу життя.  На це вказало 49,2 % респондентів, серед яких 

особи похилого та старшого віку відвели зазначеній умові перше місце серед 

інших. Задоволення потреби у знятті фізичної та психічної втоми та потреби 

у руховій активності також може позитивно вплинути на спонукання 

відвідувачів парків до спортивної анімації, що підтверджують відповідно 

41,7 % опитаних. Якщо задоволення потреби у знятті фізичної та 

психологічної втоми більш жадане для осіб юнацького віку (53,9 %), то 

потреба у руховій активності є пріоритетною для осіб похилого та старшого 

віку (50,9 %). Майже кожен третій (28,9 %)  з респондентів серед умов, які 

позитивно впливатимуть на залучення населення до спортивної анімації у 

міських парках, виділив потребу досягнення належного фізичного стану. 

Також до спонукальних чинників респонденти (24,2 %) віднесли рівень 

задоволення від участі у відповідних заходах. П’ята частина опитаних у 
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зазначеному контексті виділили потребу у спілкуванні та поради друзів – 

20,8 % і 20,6 % відповідно.      

Певне значення для залучення населення до спортивної анімації у 

міських парках матиме приклад відомого спортсмена (на це вказало                   

9,6 % опитаних, серед яких найбільший внесок юнацтва), а також – рівень 

добробуту (6,8 %)  та особливі спортивні події (2,3 %). 

  Таблиця 3.11 

Розподіл респондентів за визначенням умов, що позитивно 

впливатимуть на залучення населення до спортивної анімації у  

міських парках, %  

 
Умови       

Респонденти 
Юнаць-

кого віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Вплив ЗМІ 56,7 55,4 65,7 57,2 
Потреба ведення здорового 
способу життя 

34,6 44,4 84,3 49,2 

Потреба у знятті фізичної 
та психічної втоми 

53,9 38,4 44,4 41,7 

Потреба у руховій 
активності 

32,7 37,3 50,9 38,8 

Потреба досягнення 
належного фізичного стану 

20,2 31,0 27,8 28,9 

Задоволення від участі у 
заходах зі спортивної 
анімації 

 
22,1 

 
24,3 

 
25,9 

 
24,2 

Потреба у спілкуванні 10,6 27,7 - 20,8 
Поради друзів 26,9 23,9 - 20,6 
Приклад відомого 
спортсмена 

26,0 8,2 - 9,6 

Достатній рівень 
добробуту 

- 6,8 - 6,8 

Особлива спортивна подія 2,3 - - 2,3 
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Серед чинників, які обумовлюють позитивний вплив на залучення 

населення до спортивної анімації, можна вибудувати певну ієрархічну 

послідовність залежно від їх значення, на яке вказали експерти (табл. 3.12). 

Отже, на думку абсолютної більшості експертів (75,0 %) до числа чинників, 

що найбільшою мірою можуть впливати на вказаний процес можна віднести 

потребу ведення здорового способу життя, потребу у руховій активності 

(42,9 %), рівень задоволення від участі у заходах зі спортивної анімації                

(39,3 %) та потребу досягнення належного фізичного стану (35,7 %). Не менш 

важливим фахівці визначають потребу у знятті фізичної та психічної втоми 

(28,6 %), вплив засобів масової інформації (25,0 %), потребу у спілкуванні та 

рівень добробуту (14,3 %). Проте, дію таких чинників як поради друзів, 

особлива спортивна подія, приклад відомого спортсмена відзначає незначна 

частина експертної групи (3,6 %).  

Порівнюючи оцінки експертів з думкою відвідувачів парку можна 

констатувати, що останні дещо по іншому вибудовують ієрархічну 

послідовність. Тільки за однією позицією, а саме бажання бути здоровим, 

думки збігаються. Населення першочерговим чинником визначає вплив 

засобів масової інформації. Також, до групи основних важелів, які б могли 

позитивно впливати на залучення населення до спортивної анімації є потреба 

у знятті фізичної та психічної втоми та потреба у руховій активності. Разом з 

цим, за іншими показниками менша частина населення у порівнянні з  

експертами виділяє їх як значимі. 

Для відповіді на питання: які ж умови найбільш позитивно 

впливатимуть на залучення населення до спортивної анімації у міських 

парках нами було розраховано середню частку респондентів та експертів, які 

відзначили певну з таких умов (див. табл. 3.12). За таким підходом ми 

одержали такий ієрархічний ряд: 

 потреба ведення здорового способу життя – 62,1 %; 

 вплив ЗМІ – 41,1 %; 

 потреба у руховій активності – 40,9 %; 
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 потреба у знятті фізичної та психічної втоми – 35,2 %; 

 потреба досягнення належного фізичного стану – 32,3 %; 

 задоволення від участі у заходах зі спортивної анімації – 31,8 %; 

 потреба у спілкуванні – 17,6 %; 

 поради друзів – 12,1 %; 

 приклад відомого спортсмена – 6,6 %; 

 особлива спортивна подія – 3,0%.    

 

Таблиця 3.12 

Розподіл експертів та респондентів за визначенням умов, що  

позитивно впливатимуть на залучення населення до  

спортивної анімації у міських парках, % 

Умови  Експерти  
(n=28) 

Респонденти  
(n=689) 

Середнє 
значення 

Потреба ведення здорового способу 
життя 

75,0 49,2 62,1 

Потреба у руховій активності 42,9 38,8 40,9 
Задоволення від участі у заходах зі 
спортивної анімації 

39,3 24,2 31,8 

Потреба досягнення належного 
фізичного стану 

35,7 28,9 32,3 

Потреба у знятті фізичної та психічної 
втоми 

28,6 41,7 35,2 

Вплив ЗМІ 25,0 57,2 41,1 
Потреба у спілкуванні 14,3 20,8 17,6 
Достатній рівень добробуту 14,3 6,8 10,6 
Поради друзів 3,6 20,6 12,1 
Особлива спортивна подія 3,6 2,3 3,0 
Приклад відомого спортсмена 3,6 9,6 6,6 

 
На думку більше як третини (34,3 %) респондентів, рівень 

зацікавленості та участі в реалізації програм спортивної анімації у міських 
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парках буде більшим за умови включення до такої програми рекреаційних 

рухливих ігор. Такий пріоритет найбільш характерний для осіб юнацького та 

зрілого віку (табл. 3.12). Майже така ж частина (33,7%) опитаних віддають 

перевагу включенню до програм спортивної анімації оздоровчих видів 

гімнастики, зокрема різних видів аеробіки, вправ загальнорозвивальної 

спрямованості, дихальної гімнастики, елементів східних єдиноборств та йоги, 

акробатичних вправ,  виконання яких здійснюється під музичний супровід. 

Цей вибір зробили в основному представники юнацького (38,5 %) та зрілого 

(36,7 %) віку.  

Таблиця 3.12 

Розподіл респондентів за обраними видами рухової активності, 

включення яких до програми спортивної анімації, позитивно 

впливатиме на участь різних груп населення в їх реалізації, %  

 
Види  

рухової активності    

Респонденти 
Юнацького 

віку 
(n=104)  

Зрілого 
віку 

(n=477) 

Похилого і 
старшого віку 

(n=108)  

Загальна 
вибірка  
(n=689) 

Рекреаційні рухливі 
ігри 

25,0 41,1 13,9 34,3 

Оздоровчі види 
гімнастики 

38,5 36,7 15,7 33,7 

Оздоровчі ходьба і 
біг 

10,6 16,8 59,3 22,5 

Елементи народних 
та сучасних танців  

17,3 3,6 11,1 6,8 

Вправи зі 
спортивних ігор 

4,8 1,1 - 1,5 

Елементи активного 
туризму 

3,9 0,8 - 1,2  

 

Кожен п’ятий (22,5%) з респондентів вважає, що програми спортивної 

анімації у міських парках мають базуватись на використанні оздоровчої 

ходьби та бігу, що найбільш характерно для осіб похилого та старшого віку 
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(59,3 %). Відносно незначна чистина відвідувачів  міських парків (від 6,8 % 

до 1,2 %) пропонують із вказаною ціллю застосовувати елементи народних та 

сучасних танців, вправи зі спортивних ігор та елементи активного туризму.      

Враховуючи думки різних груп населення щодо визначення суб’єктів, 

які найбільшою мірою можуть сприяти вирішенню проблеми залучення до 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку, нами визначено 

(рис. 3.11), що пріоритетними за цим критерієм є органи місцевого 

самоврядування (так вважає 69,8 % респондентів), засоби масової інформації 

(62,4 %), міські парки (56,2 %) та центри фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх (46,9 %). Суттєво менша частка опитаних віддають перевагу 

у цьому відношенні фізкультурно-спортивним товариствам (16,8 %), відомим 

спортсменам (13,4 %) та медичним установам (11,2 %). Незначна кількість 

відвідувачів міських парків (від 8,7 % до 1,6 %) виділяють такі суб’єкти як 

профспілки, місцеві федерації з видів спорту, адміністрації підприємств та 

установ, молодіжні організації та спортивні клуби.     

Серед першочергових заходів, які слід реалізувати для підвищення 

рівня залученості різних груп населення до спортивної анімації у міських 

парках, більша половина (53,6 %) експертів вказують на необхідність 

здійснити «інформаційну атаку» – агітаційну роботу через засоби масової 

інформації щодо значення, місця проведення та змісту програм спортивної 

анімації. Майже третина (32,1 %) експертів пропонують збільшити бюджетні 

асигнування на відповідні цілі для місцевих центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх». Певний резерв експерти вбачають у покращенні 

кадрового і матеріально-технічного (28,6 % опитаних) та методичного 

(14,3%) потенціалу міських парків для впровадження програм спортивної 

анімації та у застосовуванні заохочувальних засобів для учасників (7,1 %).  
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 Рис. 3.11 Розподіл респондентів за визначенням суб’єктів, які 

найбільшою мірою можуть сприяти вирішенню проблеми залучення 

населення до спортивної анімації у міських парках, % (n=689).  

 

У ході дослідження нами встановлено, що на думку абсолютної 

більшості (85,7 %) експертів місцеві центри фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» мають найбільші можливості сприяти вирішенню проблеми 

залучення населення до спортивної анімації у міських парках (рис. 3.12). 

Половина (50,0 %) експертів серед таких суб’єктів виділяють органи 

місцевого самоврядування. Суттєва частина (42,9 %) експертів віддають 

перевагу молодіжним організаціям у вирішенні зазначеної проблеми. По               

25 % експертів обрали такі суб’єкти як засоби масової інформації та міські 

парки. Інші суб’єкти, що досліджувались, були виділені значно меншою 

кількістю експертів.  

Таким чином, стимулюючі чинники впливу на залучення населення до 

спортивної анімації у міських парках об’єднують умови, що позитивно 

впливатимуть на вказаний процес, відповідні види рухової активності та 

суб’єкти, що найбільше можуть сприяти вирішенню зазначеної проблеми. До 

першої групи таких чинників віднесено: бажання особи бути здоровою; 
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вплив засобів масової інформації; потреба у руховій активності; потреба у 

знятті фізичної та психічної втоми; бажання підтримувати себе у хорошому 

фізичному стані; отримання задоволення від участі у заходах зі спортивної 

анімації. 

 
Рис. 3.12 Розподіл експертів за визначенням суб’єктів, які найбільшою 

мірою можуть сприяти вирішенню проблеми залучення населення до 

спортивної анімації у міських парках, % (n=28). 

 

Позитивно впливатиме на участь різних груп населення в реалізації у 

міських парках програм спортивної анімації, включення до них таких видів 

рухової активності: рекреаційні рухливі ігри; оздоровчі види гімнастики; 

оздоровчі ходьба і біг. Серед суб’єктів, які найбільшою мірою можуть 

сприяти вирішенню проблеми залучення населення до спортивної анімації у 

міських парках, на думку відвідувачів парків та експертів (за консолідованою 

оцінкою – середнє значення частки респондентів та експертів), слід виділити 

такі: 1) місцеві центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»                

(66,3 %); 2) органи місцевого самоврядування (59,9 %); 3) засоби масової 

інформації (43,7 %); 4) міські парки (40,6 %).         
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Висновки до розділу 3  

 

Нами досліджено особливості залучення різних груп населення до 

активного відпочинку у місцях масового відпочинку (на матеріалі міських 

парків). Встановлено, що для більшості відвідувачів міських парків 

характерними є такі організаційні особливості: комбіноване проведення 

відпочинку (поєднання його активного та пасивного видів); для відпочинку 

використовуються переважно вихідні та святкові дні; відпочинок зазвичай 

триває від однієї до більше як трьох годин у другій половині дня. Для 

залучення населення до активного дозвілля у парковому середовищі доцільно 

забезпечити: посилення відповідної інформаційно-пропагандистської роботи; 

покращання матеріально-технічної бази для різних видів фізичної рекреації; 

організацію роботи груп за «спортивними інтересами»; збільшення кількості 

кадрів, залучених до здійснення заходів з фізичної рекреації. Активний 

відпочинок відвідувачів міських парків характеризується одноманітністю та 

домінуванням різних видів прогулянок з використанням ходьби, рідше – 

велосипеда та інколи – лиж. Види рухової активності, що реалізуються у 

міських парках, також є простими й базуються на природних локомоціях 

(ходьба та біг). Спортивна анімація ще не отримали належної популярності у 

місцях масового відпочинку населення, зокрема у міських парках.   

Стримуючими чинниками впливу на залучення населення до 

спортивної анімації у міських парках є причини, які обумовлюють пасивне 

ставлення населення до такого виду фізичної рекреації, а також організаційні 

перешкоди. Головні такі причини: недостатність відповідної пропаганди та 

інформування населення; низький рівень особистої культури здоров’я; 

обмеженість доходів населення; невміння організувати власне дозвілля. 

Серед організаційних перешкод провідне місце має недостатнє фінансування 

відповідної роботи з місцевих бюджетів, відсутність фахівців для підготовки 

та реалізації програм спортивної анімації у міських парках і мала кількість 

тут спортивних споруд.   
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Стимулюючі чинники впливу на залучення населення до спортивної 

анімації у міських парках передбачають посилення відповідної мотивації 

відвідувачів (формування потреб до здорового способу життя та рухової 

активності; зняття психічної та фізичної втоми; досягнення належного 

фізичного стану), інформаційно-заохочувальний вплив засобів масової 

інформації та  отримання задоволення від участі у програмах спортивної 

анімації. Позитивно впливатиме на участь різних груп населення в реалізації 

програм спортивної анімації, включення до них рекреаційних рухливих ігор, 

оздоровчих видів гімнастики, оздоровчої ходьба та бігу. А також залучення 

до цієї роботи центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 

органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації та міських 

парків. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у працях [153, 155, 

156, 157]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ У МІСЦЯХ 

МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ  

(НА МАТЕРІАЛІ МІСЬКИХ ПАРКІВ) 

 

4.1 Теоретичне обґрунтування технології проектування та 

реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) 

 

4.1.1 Актуалізація необхідності впровадження технології 

проектування та реалізації програм спортивної анімації у міських 

парках. Системний аналіз підсумків наших досліджень та наукових праць 

щодо розвитку рекреаційної діяльності у місцях масового відпочинку дав 

можливість обґрунтувати та розробити технологію проектування та реалізації 

програм спортивної анімації у міських парках. 

Результати проведеного нами констатувального експерименту стосовно 

особливостей організації відпочинку населення у міських парках вказують на 

його значні потенційні можливості для удосконалення та підвищення 

ефективності проведення відвідувачами власного дозвілля, заміщення 

пасивних форм рекреаційної діяльності. Такий спосіб проведення дозвілля 

характеризується низьким рівнем організації фізкультурно-оздоровчих 

заходів та їх недостатньою кількістю, відсутністю належної та своєчасної 

інформації про проведення відповідних заходів, вадами матеріально-

технічного та кадрового забезпечення. Вказані заходи та форми залучення до 

них відвідувачів міських парків не спричиняють задоволення їх потреб в 

активному відпочинку та не викликають зацікавленості до рухової активності 

як ключового чинника здорового способу життя. Зазначена ситуація 
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актуалізує необхідність теоретичного обґрунтування технології проектування 

та реалізації програм спортивної анімації у міських парках.  

Для оцінки перспективності такого наукового пошуку та очікувань  

практики стосовно зазначеної технології було враховано результати 

проведеного нами дослідження стримуючих та стимулюючих чинників 

впливу на залучення різних груп населення до спортивної анімації у міських 

парках, а також взято до уваги думку кваліфікованих фахівців сфери фізичної 

культури та спорту стосовно цього питання.   

Як було зазначено вище (див. підрозділ 3.2.1), у заходах зі спортивної 

анімації не брала участі абсолютна більшість відвідувачів міських парків  

(84,2%), хоча значна їх частина (46,2%) вказує на важливість та своєчасність 

впровадження таких програм у місцях масового відпочинку населення. Окрім 

цього більша половина експертів (53,6%) оцінують організацію спортивної 

анімації у міських парках як незадовільну. Абсолютна більшість опитаних 

експертів (92,8 %) відзначає необхідність впровадження анімаційних заходів 

в умовах місць масового відпочинку населення. Майже одностайно фахівці 

висловлювали свою позицію щодо розуміння важливості програм спортивної 

анімації, впровадження яких спрямоване на максимальне залучення 

населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності. При цьому, 53,6 % 

експертів у своїх відповідях відмітили, що такий напрямок фізкультурно-

оздоровчої роботи практично ще не реалізовується у міських парках. 

На основі попередньо проведених досліджень нами було виокремлено 

основні напрями удосконалення роботи з впровадження спортивної анімації 

у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків), а 

саме:  

1) наукове обґрунтування та практичне використання технології 

проектування та реалізації відповідних програм; 

2) збільшення фінансових ресурсів міських та обласних центрів 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та посилення їх співпраці з 

міськими парками;  
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3) покращення кадрового забезпечення цієї роботи (зокрема, підготовка 

та використання аніматорів-волонтерів) та створення відповідної 

матеріально-технічної бази – збільшення кількості загальнодоступних 

площинних споруд, спортивного інвентарю та обладнання; 

4) здійснення агітаційно-пропагандистської роботи через засоби 

масової інформації й соціальні інтернет-мережі для популяризації спортивної 

анімації у місцях масового відпочинку населення, формування зацікавленості 

у різних груп населення до таких фізкультурно-оздоровчих занять, а також 

для демонстрації оздоровчих, соціальних та економічних переваг рухової 

активності під час дозвілля;  

5) використання різних видів та форм заохочення відвідувачів парків 

до активної участі в анімаційних заходах, зокрема надання їм (відвідувачам) 

інформаційних буклетів, програм, спортивної атрибутики, подарунків, призів 

тощо.  

Для визначеності пріоритетності вказаних напрямів удосконалення 

роботи з впровадження спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) нами було організовано проведення 

експертами ранжирування цих напрямів шляхом визначення їхнього рангу в 

порядку спадання значущості (оцінка «1» призначалась для найбільш 

значимого напряму, а оцінка «5» – для найменш значимого); чим менша сума 

рангів всіх експертів, тим вища оцінка відповідного напряму (табл. 4.1).  

Найбільш значимим напрямом удосконалення роботи з впровадження 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків) експерти визначили «обґрунтування та використання 

технології проектування та реалізації спеціальних програм» (сума рангів 

становить 36), що засвідчує актуальність й доцільність відповідних наукових 

досліджень. На другому місці – «здійснення необхідної агітаційно-

пропагандистської роботи» (сума рангів – 62), а далі з відносно незначним 

розривом – «збільшення фінансових ресурсів місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» та посилення їх співпраці з міськими 
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парками» (сума рангів – 70). Четвертими за значенням експертами оцінено 

«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 

W=0,81, що свідчить про високий рівень узгодженості зазначених оцінок 

експертів. χ²-критерій для вказаного коефіцієнта конкордації дорівнював 

90,72, що підтверджує високу статистично значиму узгодженість думок 

експертів (p ≤ 0,01).   

Таблиця 4.1 

Експертна оцінка напрямів удосконалення роботи з впровадження 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення                              

(на матеріалі міських парків), n=28 

Напрями  Сума рангів, 
∑ 

Місце  

Обґрунтування та використання технології 
проектування та реалізації спеціальних програм  

36 1 

Здійснення необхідної агітаційно-
пропагандистської роботи  

62 2 

Збільшення фінансових ресурсів місцевих ЦФЗН 
«Спорт для всіх» та посилення їх співпраці з 
міськими парками 

 
70 

 
3 

Покращення кадрового забезпечення цієї роботи та 
створення відповідної матеріально-технічної бази 

118 4 

Використання різних видів та форм заохочення 
осіб до участі у відповідних заходах   

131 5 

 

Примітка: ∑ – сума рангів, чим менше сума рангів, тим вище місце 

(оцінка) експертів 

 

Отже, доцільність впровадження технології проектування та реалізації 

програм спортивної анімації у міських парках підтвердилась результатами 
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констатувального експерименту, експертного оцінювання  та зумовлена 

такими чинниками: 

 наявністю кризового стану у дозвіллєвій практиці, що 

підтверджується невідповідністю між потребами населення та 

реальними можливостями їх задоволення, між ціннісними 

орієнтаціями, духовними інтересами та реальним змістом 

заходів, які проводяться; 

 зростаючою потребою у проведенні активного дозвілля, що не 

задовольняється існуючими підходами та послугами, які 

характеризуються недоліками методичного, ресурсного та 

кадрового забезпечення, а це призводить в основному до 

пасивного відпочинку громадян; 

 посиленням тенденції до зниження культури проведення вільного 

часу у місцях масового відпочинку, що вимагає створення 

сприятливих умов для організації активного дозвілля, яке 

забезпечить залучення різних груп населення до відповідної 

рекреаційної діяльності для реалізації можливостей кожного 

відвідувача. 

4.1.2 Теоретичний аналіз базових положень щодо розробки 

технології проектування та реалізації програм спортивної анімації у 

міських парках. Необхідною передумовою розробки технології 

проектування та реалізації програм спортивної анімації у міських парках є 

визначення базових положень цього процесу.  

Технологія в системі освіти трактується як «науковий опис засобів і 

методів педагогічного процесу, який веде до наперед запланованого 

результату». Центральна проблема розробки технології навчання вбачається 

у правильному визначенні та чіткому формулюванні цілей відповідного 

процесу, які проектують (передбачають) одержання результату. До вказаних 

технологій, крім цілей,  входить визначення умов і процедур, за допомогою 

яких можна досягти саме такого результату [72].  
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На основі аналізу сучасних наукових досліджень підкреслюється, що 

педагогічна технологія – це науково обґрунтована системна модель 

діяльності вчителя, яка містить опис алгоритму його дій з розв’язання певної 

навчально-виховної проблеми [163].    

У сфері фізичної культури і 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 та зовнішнього середовища 

соціальної системи [66, 68].    

Проектування – це спосіб освоєння й перетворення дійсності, що 

відрізняється необхідністю діяти в умовах неповної інформації, вибору 

альтернативних засобів системного розгляду об’єктів і процесів. У наукових 

джерелах [12, 105, 135, 162] подані критерії, яким повинна відповідати 

технологія проектування системи рекреаційної діяльності: 

 наукової обґрунтованості; 

 професійної компетентності суб’єктів рекреаційного процесу; 

 системності й структурності: рекреаційна діяльність повинна 

являти собою цілісний і послідовний процес, елементи якого 

взаємозалежні та взаємозумовлені; 

 економічності й ефективності – гарантованого досягнення 

запланованих результатів рекреаційної діяльності при 

оптимальному рівні ресурсного забезпечення; 

 керованості – можливості внесення необхідних змін, варіювання 

засобами й методами, параметрами навантаження та відпочинку з 

метою поточного й етапного корегування процесу і досягнення 

результатів занять; 

 відтворюваності – можливості тиражування (повторного 

відтворення) технології проектування іншими суб’єктами. 
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Методологічними підставами для проектування оздоровчо-

рекреаційної діяльності виступають [12, 14]:  

системний підхід, що дозволяє уявити процес діяльності як цілісне 

явище, що розвивається в єдності, ієрархічній послідовності та 

упорядкованості безлічі системно-структурних елементів;  

нормативно-цільовий підхід, що передбачає постановку цілей, 

проектування структури, змісту й результатів діяльності щодо 

загальноприйнятних сценаріїв і норм;  

особистісно-орієнтований підхід, що дозволяє формувати й практично 

реалізовувати спрямованість процесу оздоровчо-рекреаційних занять на 

розвиток особистої фізичної культури й культури здоров’я індивідуума.  

У ході розроблення технології проектування рекреаційної діяльності 

необхідно враховувати принципи добровільності, доступності, відповідності 

місцевим умовам, інтересу та системності [12]. 

Наслідком технологічного процесу проектування рекреаційної 

діяльності є програма, її зміст. Відповідно до Тлумачного словника 

української мови [203] одне із значень слова «програма» трактується як 

«наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи і таке інше».   

У літературних джерелах [120, 198, 212, 213] охарактеризовані основні 

концептуальні положення впровадження фізичної рекреації, що можуть бути 

екстрапольовані на створення програм спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку, а саме: соціальна актуальність, цілеспрямованість, 

інформативність, цільова аудиторна спрямованість, емоційне наповнення, 

комфортність, безпечність, доступність, варіативність змістовної частини та 

креативність. 

У туризмології [209] сформовані такі вимоги до програм анімаційного 

впливу:  

мають спонукати до зовнішньої активності особистості в процесі 

реалізації часу, відведеного на дозвілля;  

задоволення потреби рекреантів до самовираження;  
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заохочення осіб до розвитку своїх вмінь;  

спрямування розваг у позитивному напрямі;  

позбавлення від щоденних проблем та стресів;  

зміна іміджу рекреанта та зняття напруженості;  

отриманні додаткових знань у сфері рекреації.  

Як зазначають вказані дослідники [209], щоб програми анімаційного 

впливу відповідали цим критеріям, їх слід змінювати протягом сезону за 

змістом, інтенсивністю, часом проведення та іншими параметрами. Зміст 

програми залежить від кадрового забезпечення та матеріально-технічної 

бази, яка насамперед має підтримувати безпеку рекреантів. Головне завдання 

анімаційної програми вбачається у створенні «прекрасного настрою» 

відпочиваючим, дружнього настрою у відношеннях між ними та аніматорами 

й приємних вражень від дозвілля і бажання повернутись ще раз до участі в 

такій програмі.    

Характерними ознаками анімаційної діяльності, обумовленими 

специфікою дозвілля, являються такі: відповідна діяльність здійснюється у 

вільний час; відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю, 

ініціативою як однієї людини, так і різних соціальних груп; обумовлена 

національними, релігійними, регіональними особливостями і традиціями; 

характеризується різноманіттям видів рухової активності на базі різних 

інтересів та мотивів дорослих, молоді та дітей; відрізняється глибокою 

особистісною зацікавленістю; носить гуманістичний, культурологічний, 

розвиваючий, оздоровчий і виховний характер. Процес сприйняття анімації 

залежить 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, впровадженням нових форм 

організації відпочинку та розваг, великим арсеналом засобів та способів 

реалізації програм [21, 171, 209]. 
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Враховуючи, що кінцевим результатом проектування рекреаційної 

діяльності, як зазначалось вище, є програма, то логічним є виділення окремо 

особливостей її реалізації. В сучасних умовах, на наш погляд, технологія має 

передбачати два алгоритми технологічних операцій: проектування програми 

та реалізації програми.  

На думку Н. В. Ковальової [105] реалізаційний рівень є складовою 

технології проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного 

виховання і включає компоненти, які відображають послідовність та 

смислове значення етапів проектування. 

Для застосування засобів рекреаційної діяльності у практиці 

фізкультурно-спортивного клубу К. Г. Пацалюк [162] пропонує 

дотримуватись ряду 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 та їхній надлишок однаково шкідливі;  

інструктор повинен досконало оволодіти методикою застосування 

засобів, знати їхні слабкі й сильні сторони;  

наявні в розпорядженні засоби повинні бути завжди «під рукою» та у 

повній справності.  

Анімаційна діяльність потребує якісного кадрового забезпечення. 

Оскільки сфера дозвілля є зоною емоційно позитивних переживань 

особистості, то своєрідність аніматора криється в його природньому 

оптимізмі, почутті гумору, артистизмі, комунікативній культурі, високому 

розвитку інтелектуально-емоційної культури [209]. 

Беручи до уваги, що технологія в анімаційній діяльності має 

забезпечувати досягнення запланованого результату (мети діяльності), 

обґрунтування такої технології доцільно здійснювати шляхом об’єднання в 

одну систему декомпозиції основної цілі та технологічних операцій.  
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Вказана гіпотеза базується на сучасному розумінні технологічної 

побудови освітнього процесу, що передбачає послідовну орієнтацію на чітко 

визначені цілі, досягнення яких може бути діагностовано. Для того, щоб 

суб’єкти освітнього процесу діяли технологічно, вказується, що їм необхідно 

чітко визначати структуру процесу досягнення мети та послідовність 

використання для цього відповідних засобів [198].  

У соціальних системах, як особливо складних, досягнення головної цілі 

(мети) здійснюється шляхом реалізації серії більш простих та 

взаємопов’язаних цілей, що дозволяє сформувати ієрархію цілей від 

найвищої до найнижчої. Супідрядність цілей для наочності подається у 

вигляді так званого “дерева цілей”, яке дозволяє системно показати порядок 

руху до мети шляхом досягнення цілей нижчого рівня. Рекомендовані такі 

основні вимоги до якості цілей: віддзеркалення протиріччя між наявною 

ситуацією та реальними суспільними потребами; досяжність та 

реалістичність, несуперечність закономірностям самоорганізації; 

зрозумілість викладення; вимірюваність рівня досягнення за певними 

одиницями характерних ознак; кількісне оформлення в показниках, що 

базуються на вибраних критеріях. Важливу роль у визначенні та досягненні 

мети відіграють: несуперечність та сумісність цілей різних ієрархічних 

рівнів; зворотній зв’язок у процесі функціонування системи; можливість 

перевірки та корекції взаємодій; застосування стимулів за узгоджену 

діяльність та штрафних санкцій за зривання цілісного функціонування.  Цілі 

соціальної системи є домінантою визначення шляхів і засобів їх досягнення, 

структури системи, організації її функціонування і реалізації управління нею. 

Крім цього, доцільно враховувати, що цілі соціальної системи є одночасно 

важливими як для розвитку конкретної людини, так і суспільного поступу 

загалом [66]. 

Таким чином, нами здійснено аналіз базових положень технологізації 

впровадження спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, 

що об’єднують: сучасне трактування основних понять (технологія, 
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проектування, реалізація, програма); методологічні підстави та принципи 

розроблення технологій проектування та реалізації програм спортивної 

анімації; вимоги та характерні ознаки програм анімаційного впливу; 

обґрунтування поєднання у структурі вказаної технології декомпозиції 

основної цілі та технологічних операцій.       

4.1.3 Структура технології проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на 

матеріалі міських парків). На основі проведеного опитування відвідувачів 

міських парків, експертної оцінки та теоретичного аналізу базових положень 

нами запропоновано технологію проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків), що подана на рис. 4.1.  

Теоретико-методологічною основою технології проектування та 

реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) є базові положення технологізації 

впровадження спортивної анімації у зазначених місцях, що наведені нами 

вище (див. 4.1.2).  

Мета (основна ціль) розробленої технології – впровадження спортивної 

анімації у місцях масового відпочинку населення, зокрема у 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 розділи 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 складових 

розробленої технології:  

1) проектування програм спортивної анімації;  

2) реалізація програм спортивної анімації.  
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Для кожної із вказаних проміжних цілей запропоновано первинні цілі, 

які у свою чергу детермінують адекватні технологічні операції. Зокрема, 

визначення змісту програм спортивної анімації (перша проміжна ціль), що 

здійснюється в процесі проектування вказаних програм (перша складова 

технології), передбачає такі первинні цілі і обумовлені ними – технологічні 

операції:  

 здійснення аналізу потенціалу існуючої матеріально-технічної бази 

місць масового відпочинку населення, зокрема міських парків, для 

спортивної анімації досягається шляхом ознайомлення та опису 

простору та споруд у цих місцях, а також інвентарю та обладнання, 

які можуть бути використані для спортивної анімації; 

 наведення характеристики спрямованості та структури програм 

спортивної анімації з урахуванням вікових та статевих 

особливостей відвідувачів місць масового відпочинку населення, 

зокрема міських парків, – проведення опитування відвідувачів цих 

місць на вказаний предмет, а також для виявлення їх відповідних 

інтересів та потреб; 

 комплектування програм спортивної анімації засобами та методами 

з урахуванням інтересів та потреб відвідувачів місць масового 

відпочинку населення, зокрема міських парків, – опис конкретної 

програми для вказаних відвідувачів певних статево-демографічних 

характеристик з використанням  банку засобів різних видів рухової 

активності; цей банк необхідно сформувати та регулярно 

поновлювати з урахуванням специфіки спортивної анімації.    

У програмах спортивної анімації зазначається: вік та стать відвідувачів; 

місце проведення, розклад та спрямованість окремих занять; перелік засобів 

та методів їх використання, хронометраж занять; функції аніматорів; перелік 

необхідного інвентарю та обладнання.  

Програми спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, 

зокрема у міських парках, доцільно щорічно розраховувати на два 
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п’ятимісячні сезони – літній (травень-вересень) та зимовий (листопад-

березень), а у квітні та жовтні – здійснювати зазначені вище технологічні 

операції, що спрямовані на визначення змісту програм спортивної анімації на 

наступний вказаний сезон.  

У межах однієї програми спортивної анімації плануються анімаційні 

заходи у вихідні та святкові дні, а саме в їх другій половині після 15.00. 

Тривалість одного заняття від 60 до 90 хвилин.  

За статево-демографічними критеріями програми спортивної анімації у 

місцях масового відпочинку населення, зокрема у міських парках, 

диференціюються для: сімей з дітьми 6–8 або 8–10 років; осіб молодіжного 

віку (комплексні; окремо для дівчат та окремо для юнаків); осіб зрілого віку 

(комплексні; окремо для жінок та окремо для чоловіків); осіб похилого віку 

(комплексні; окремо для жінок та окремо для чоловіків).  

Другій проміжній цілі – залучення осіб до виконання програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, зокрема у 

міських парках, відповідає друга складова технології – реалізація програм 

спортивної анімації. Досягнення цієї цілі передбачає такі первинні цілі та 

обумовлені ними технологічні операції: 

 поява у відвідувачів місць масового відпочинку населення, зокрема 

у міських парках, інтересу до програм спортивної анімації 

досягається шляхом їх інформування про зміст, переваги й 

привабливі характеристики програм 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, 

сітілайти, громадський транспорт тощо); радіомережу та 

інформаційні стенди у міських парках; волонтерів, які будуть 

ходити територією парку і у доброзичливій та веселій формі 

запрошувати відвідувачів взяти участь в анімаційних заходах; 
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 підготовка місця для проведення анімаційних заходів програм – 

проведення розмітки та озвучення майданчиків, що будуть 

використовуватись для реалізації програм, виділення необхідного 

інвентарю та обладнання для цього; 

 безпосереднє проведення заходів програм спортивної анімації – 

забезпечення участі відвідувачів місць масового відпочинку 

населення, зокрема міських парків, які виявили бажання, в 

анімаційних заходах, зміст та розклад яких визначено у відповідній 

програмі; 

 визначення ефективності програм спортивної анімації – здійснення 

оцінки рівня задоволеності учасників програм спортивної анімації, 

частоти їх участі в анімаційних заходах у межах відповідних 

програм, рівня оздоровчо-рекреаційної рухової активності, 

психічного та фізичного стану, ведення здорового способу життя; 

для цього використовуються інформативні методики та тести до 

початку реалізації програми, у формі оперативного контролю після 

кожного заняття (рівень задоволеності та частота участі у заходах), 

етапного контролю через 10-12 тижнів виконання програми, 

підсумкового – після завершення реалізації програми (5 місяців); 

 корекція програм спортивної анімації – внесення змін до змісту, 

місця проведення та розкладу заходів у межах вказаної програми в 

разі потреби може здійснюватися як у процесі її реалізації на основі 

даних оперативного та етапного контролю, так і після завершення з 

використанням аналізу результатів підсумкового контролю під час 

проектування аналогічної програми для нового сезону.  

Запропонована технологія проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення призначена для 

використання місцевими центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх». Враховуючи обмежені ресурсні можливості цих центрів та керуючись 

необхідністю їх оптимального використання виправданим для них буде 
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залучення до використання запропонованої технології команд волонтерів, 

яких центрам треба 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 у місцях 

масового відпочинку населення, зокрема у міських парках,  мають бути 

притаманні такі якісні характеристики як: фаховість, узгодженість, 

підпорядкованість і координованість діяльності.  

Для обслуговування однієї програми спортивної анімації така команда 

повинна мати відповідну  організаційну структуру (рис. 4.2) 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 матеріально-технічних ресурсів та 

забезпечення їх взаємодії з відповідальними працівниками місць масового 

відпочинку населення,  зокрема міських парків.  

 

 

 Рис. 4.2 Організаційна структура команди волонтерів ЦФЗН «Спорт 

для всіх» для впровадження спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення 

  

Діяльність команди волонтерів місцевих центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» для впровадження спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку організовує та координує її менеджер – викладач або 
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студент старших курсів чи здобувач освітнього ступеня магістр. Окрім цього 

зазначена команда волонтерів об’єднує: 

проектувальників – дві-три особи, які виконують такі технологічні 

операції: ознайомлення та опис простору та споруд місць масового 

відпочинку населення, зокрема міських парків, а також інвентарю та 

обладнання, які можуть бути використані для спортивної анімації; 

формування та регулярне поновлення банку засобів різних видів рухової 

активності, що можуть використовуватись у спортивній анімації; опитування 

відвідувачів місць масового відпочинку населення, зокрема міських парків, 

на предмет спрямованості, структури та змісту програм спортивної анімації, 

а також для виявлення відповідних інтересів та потреб цих осіб; розроблення 

для відвідувачів вказаних місць програм спортивної анімації; здійснення 

оцінки рівня задоволеності осіб, залучених до програм спортивної анімації, 

частоти їх участі у заходах цих програм, рівня рухової активності, психічного 

та фізичного стану, ведення здорового способу життя; внесення змін до 

змісту та розкладу заходів у межах програми спортивної анімації як в процесі 

її реалізації, так і під час проектування аналогічної програми для нового 

сезону; 

агітаторів – дві-три особи, які використовуючи різні канали поширення 

інформації для емоційно привабливого повідомлення відвідувачам місць 

масового відпочинку населення, зокрема міських парків, про зміст та 

переваги програм спортивної анімації;  

технічний персонал – одна-дві особи, які готують майданчики 

(розмітка, озвучення, музикальний супровід, інвентар та обладнання) для 

проведення анімаційних заходів; 

спортивних аніматорів – три-чотири особи, які безпосередньо 

проводять анімаційні заходи, зміст та розклад яких визначено у відповідній 

програмі, для відвідувачів місць масового відпочинку населення, зокрема 

міських парків.  
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Формування вказаної команди волонтерів доцільно здійснювати з 

кращих студентів, які мають схильність до виконання зазначених функцій та 

здобувають вищу освіту за спеціальністю «017 Фізична культура і спорт». 

Для підвищення мотивації студентів доцільним вбачається їх роботу у 

вказаній команді передбачити як форму практичної підготовки за вибором 

здобувачів вищої освіти. Менеджеру команди потрібно регулярно 

здійснювати інструктивні бесіди з членами команди щодо їх роботи з 

впровадження спортивної анімації, а також надавати необхідні консультації з 

цих питань.     

Отже, для використання технології проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, зокрема у 

міських парках, місцевим центрам фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» необхідно здійснити низку організаційних заходів: 

1) укладання угод про співробітництво з міськими парками, де буде 

здійснюватись провадження спортивної анімації; 

2) укладання угод про співробітництво з партнером (вищим 

навчальним закладом, в якому здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти за спеціальність «017 Фізична культура і спорт», або 

громадською організацією фізкультурно-спортивної спрямованості) 

щодо створення команди волонтерів для участі у проектуванні та 

реалізації програм спортивної анімації; 

3) здійснення фінансових розрахунків вартості використання вказаної 

технології та визначення джерел покриття затрат.  

Запропонована технологія проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків) рекомендована для впровадження у практичну діяльність 

місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».   
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4.2 Ефективність технології проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на 

матеріалі міських парків)  

  

З метою визначення ефективності технології проектування та реалізації 

програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на 

матеріалі міських парків) було проведено перетворювальний педагогічний 

експеримент на базі Івано-Франківського обласного центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», Івано-Франківського міського парку 

імені Т. Г. Шевченка та Івано-Франківського коледжу фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України. 

4.2.1 Проектування та реалізація програм спортивної анімації у 

міському парку для сімей з дітьми 8–10 років. Використовуючи 

запропоновану технологію (див. 4.1.3) нами було здійснено визначені 

технологічні операції для проектування та реалізації програми спортивної 

анімації у міському парку для сімей з дітьми 8–10 років.  

Перша технологічна операція – ознайомлення та опис простору,  

споруд, інвентарю та обладнання, які можуть бути використані для 

спортивної анімації. Для програми спортивної анімації було обрано Івано-

Франківський міський парк відпочинку імені Т. Г. Шевченка, який є парком-

пам’яткою садово-паркового мистецтва та має статус дендрологічного парку. 

Він займає площу 24,4 га і є повністю пішохідним.   

Для спортивної анімації можуть бути використані прогулянкові зони 

цього парку (центральні та пішохідні алеї) та зони для активного відпочинку, 

які включають стадіон, спортивні майданчики, дитячі сектори відпочинку, 

«альпін-парк» та літню сцену. 

У вказаному парку є таке загальнодоступне обладнання для спортивної 

анімації: прості тренажерні конструкції (перекладина (поперечина), швецька 

стінка, горизонтальна драбина, паралельні бруси тощо); дитяче ігрове 

обладнання (гральний лабіринт, дитячі конструктори, гральні доріжки, 
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стаціонарні килимки з фігурками, гірки та гойдалки) та обладнання для 

«альпін-парку» (підвісні лінії перешкод, канатні тарзанки, драбини, мости 

тощо). 

Друга технологічна операція – проведення опитування відвідувачів 

міського парку для визначення спрямованості програми спортивної анімації з 

урахуванням їх віку, статі, інтересів та потреб. Нами використано 

результати опитування, проведеного на етапі констатуючого експерименту 

(див. Розділ 3), оскільки у ньому брали участь відвідувачі цього ж Івано-

Франківського міського парку імені Т. Г. Шевченка. Враховуючи, що рівень 

пріоритетності спортивної анімації за віковими та статевими показниками 

найвищий у чоловіків і жінок юнацького та зрілого віку, та беручи до уваги 

важливість збереження та примноження сімейних цінностей, прийнято 

рішення здійснити проектування та реалізацію програми спортивної анімації 

для сімей з дітьми 8–10 років. Серед їх інтересів та потреб виділяється 

необхідність ведення здорового способу життя, збільшення рухової 

активності оздоровчо-рекреаційної спрямованості, зняття фізичної та 

психічної втоми, досягнення належного фізичного стану та отримання 

задоволення від участі в анімаційних заходах. З поміж популярних засобів 

активного відпочинку вказана категорія відвідувачів міських парків віддають 

перевагу рекреаційним рухливим іграм, конкурсам та естафетам, а також 

оздоровчим видам гімнастики (насамперед різним варіантам танцювальної 

аеробіки). Доцільно використовувати, хоча і в менших обсягах такі засоби як 

вправи зі спортивних ігор та елементів активного туризму. 

Третя технологічна операція – опис програми спортивної анімації для 

сімей з дітьми 8–10 років. Програма була розрахована на літній сезон 

(травень–вересень) 2015 року і передбачала проведення анімаційних заходів 

у вихідні та святкові дні (загалом 47 занять) у їх другій половині після 15.00. 

Для кожного заняття було вказано перелік конкретних заходів, їх тривалість, 

місце проведення та функції членів команди волонтерів. У Додатку Д 

наведено приклад такого окремого заняття. Для формування та задоволення 
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інтересу батьків і дітей до участі у цих заняттях здійснювалась 

урізноманітнення анімаційних заходів, що використовувались у зазначеній 

програмі спортивної анімації (Додаток Е). Було сформовано та забезпечено 

оновлення банку відповідних засобів оздоровчо-рекреаційної   рухової 

активності. Вказану технологічну операцію технології проектування та 

реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) здійснювали волонтери-

проектувальники.  

Четверта технологічна операція – інформування батьків та дітей                     

8–10 років про зміст, переваги й привабливі характеристики програми 

спортивної анімації у міському парку. Для поширення відповідної інформації 

Івано-Франківський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» співпрацював з радіостанціями «Західний полюс»,  «Радіо 24» та 

радіо «Люкс FM»,  місцевими телеканалами «Галичина» та «3 Студія», а 

також використовував можливості ресурсів Інтернету.  

При вході до міського парку були розташовані інформаційні щити про 

заняття програми спортивної анімації, час і місце їх проведення. Волонтери-

агітатори надавали консультативну допомогу відвідувачам парку, 

розповсюджували засоби наочної агітації (листівки та флаєра тощо), а також 

усно закликали до участі у відповідних заходах.    

П’ята технологічна операція – розмітка та озвучення майданчиків, 

виділення інвентарю та обладнання. Розмітка майданчика проводиться перед 

проведенням анімаційного заходу технічним персоналом команди 

волонтерів. Нескладну розмітку здійснюють спортивні аніматори одночасно 

з поясненням змісту та правил заходу. Межі майданчика повинні бути 

чіткими, добре помітними, з чітко окресленими лініями. Визначаючи межі 

майданчика, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки. Такі межі 

повинні бути віддалені не менше, ніж на три метри від обмежувальних або 

інших сторонніх предметів. Не рекомендується розмічати майданчик 

канавками, кілочками, планками, які виступають.  
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З метою озвучення майданчиків користувались автономними аудіо 

підсилювачами, зокрема ручними мегафонами.  

Для проведення занять спортивної анімації використовувались 

прапорці, стійки, кольорові фішки, пов’язки або жилети, м’ячі різних 

розмірів, гімнастичні палиці, кеглі, обручі, скакалки, канати та інші. 

Вказаний  інвентар відповідав таким вимогам: безпечності (без гострих кутів, 

виступаючих гвіздків тощо); адекватності (за вагою і розміром відповідати 

можливостям учасників; бути яскравим та добре помітним) санітарно-

гігієнічним (необхідно протирати перед початком заняття та слідкувати за 

його станом); доступності (у відповідності до правил гри та з врахуванням 

кількості учасників інвентар повинен бути у достатній кількості та поруч із 

місцем проведення заходів). Виділення вказаного інвентарю здійснювалось 

Івано-Франківським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».  

Інвентар роздавався учасникам заняття програми спортивної анімації 

або розставлявся на визначених місцях тільки після пояснення змісту та 

правил заходу, оскільки передчасна його видача могла відволікати увагу 

батьків та дітей. До цієї роботи залучався технічний персонал команди 

волонтерів. 

Шоста технологічна операція – забезпечення участі відвідувачів 

міського парку (батьків та дітей 8–10 років) у заняттях програми 

спортивної анімації. Заняття проводяться спортивними аніматорами команди 

волонтерів відповідно до опису занять програми спортивної анімації, 

здійсненого під час третьої технологічної операції.    

Розподіл учасників на команди може проводитися різними способами, 

а саме: на розсуд спортивного аніматора, за розрахунком та за призначенням 

капітанів. Капітани можуть обиратися за домовленістю або за допомогою 

лічилок. Перед початком проведення заходу спортивним аніматорам 

необхідно звернути увагу на організацію учасників. Учасників анімаційної 

програми розташовують так, щоб вони добре бачили і чули аніматорів. Для 

цього використовують такі способи шикування учасників: у шеренгу (дві, 



117 
 

 

три, чотири); у коло (учасники стають у коло, а аніматор – на лінії кола, між 

учасниками); у дві шеренги, одна навпроти іншої (аніматор розташовується 

на фланзі між шеренгами); у дві (або більше) колони (аніматор 

розташовується перед колонами, в яких найнижчі учасники стоять на 

першому місці); довільне розташування – учасники розташовуються довільно 

в межах того майданчика, на якому будуть проводитись анімаційні заходи. 

При цьому спортивні аніматори повинні враховувати джерело освітлення 

(учасників шикують обличчям проти сонця); враховувати спосіб шикування, 

яке б було зручне для переміщення, витрачаючи на це мінімум часу. На 

пояснення витрачати мінімум часу (розповідь повинна бути короткою, 

чіткою, логічною та послідовною); оголосити назву гри, функції гравців і 

місця їх розташування, хід гри, її правила та результат гри; застосовувати 

розповідь за умови, якщо гра (конкурс, змагання) використовується вперше, 

надалі можна нагадувати лише основні моменти та правила; розповідь 

супроводжувати демонстрацією, яка може бути фрагментарною та з’ясувати, 

чи всі учасники зрозуміли зміст і правила. 

В ході проведення анімаційного заходу спортивні аніматори 

здійснюють хронометраж,  спостерігають за діями учасників, контролюють 

дотримання визначених правил, виправляють помилки та надають вказівки 

щодо правильності виконання індивідуальних і колективних дій, коригують 

етичність у поведінці учасників, регулюють навантаження та стимулюють 

необхідний рівень змагань впродовж всього заходу. Тривалість загальної 

руханки складає 10–15 хвилин, рухливих ігор – 8–10 хвилин, танцювальних 

вправ – 20–30 хвилин, у спортивних іграх проводяться тайми по 10 хвилин зі 

зміною учасників (команд). Рівень навантаження визначається за 

загальноприйнятими об’єктивними та суб’єктивними ознаками.  

Разом із цим, регулювати навантаження в анімаційному заході можна 

шляхом: збільшення (зменшення) поля заходу; зміни числа його учасників; 

зміни характеру рухів або їх інтенсивності; зміни правил; зменшення 

(збільшення) загального часу заходу, а також кількості повторів; зупинки для 
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вказівок на допущені помилки; пауз для відпочинку; перерозподілу 

обов’язків, перестановки та зміни місць для учасників.  

Для здійснення суддівства можна використовувати свисток, голос, 

прапорець. При визначенні результатів необхідно враховувати не тільки 

швидкість, але і якість виконання того чи іншого завдання, про що учасників 

попереджають заздалегідь.  Помилки, яких припускаються учасники, можна 

прирівнювати до секунд, метрів – як штрафні бали, що додаються до 

загального результату. Засобами заохочення можуть виступати призначення 

додаткових балів за якість виконання, надання кращим командам деяких 

переваг, висунення кращих гравців на роль капітана. Підрахунки результатів 

повинні бути наочними. Для цього необхідно систематично повідомляти про 

зміни в рахунку гри і час до її закінчення. Оголошувати результат необхідно 

лаконічно, без привілей для окремих гравців. 

Сьома технологічна операція – тестування та опитування учасників 

занять програми спортивної анімації. Для визначення ефективності вказаних 

програм проектувальники з команди волонтерів здійснюють контрольні 

заходи до початку реалізації програм, під час її проведення та після її 

завершення. Основними формати контролю виступають: 

 оперативний контроль – здійснюється після кожного 

анімаційного заняття, при цьому визначається рівень задоволеності осіб, 

кількість залучених до анімаційних програм та частота їх участі в 

анімаційних заходах та з’ясовуються нові інтереси та побажання 

відвідувачів; 

 етапний контроль – здійснюється через 10–12 тижнів виконання 

програми; до уваги беруться показники психоемоційного і функціонального 

стану організму, рухової активності та виявлення змін у веденні здорового 

способу життя тих, хто приймає участь у анімаційних заходах; перевіряється 

ефективність засобів, методів  та організаційних форм; 

 підсумковий контроль – здійснюється після завершення програми             

(5 місяців); при цьому співставляються вихідні показники кількості 
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залучених до анімаційних програм та частоти їх участі в анімаційних 

заходах, змін у веденні здорового способу життя, рівня задоволеності, рівня 

рухової активності, фізичного і психоемоційного стану осіб, які брали участь 

в програмі спортивної з такими ж показниками, які були зафіксовані в ході 

оперативного та етапного контролю.  

Рівень задоволеності від участі у заняттях програм спортивної анімації 

визначався шляхом проведення анкетування за методикою В. А. Ядова [229]. 

Кількість залучених до програми спортивної анімації та частота їх участі у 

відповідних заняттях оцінювались за спеціальними протоколами 

відвідування. Рівень оздоровчо-рекреаційної рухової активності учасників 

експерименту визначався за модифікованою анкетою International Physical 

Activity Questionnaire [247]. Для аналізу психоемоційного стану батьків та 

дітей, залучених до програми спортивної анімації, використовувалась 

методика «САН» [22]. Фізичний стан оцінювався шляхом встановлення 

індексу маси тіла (ІМТ) за стандартною методикою [258], а також за 

показниками фізичної підготовленості (для батьків: нахил тулуба вперед з 

положення сидячи; стрибок у довжину з місця; піднімання тулуба в сід за              

30 с; підтягування на перекладені (для чоловіків) та згинання і розгинання 

рук в упорі, лежачи на підлозі (для жінок); 12-хвилинний тест Купера; для 

дітей: стрибок у довжину з місця; нахил тулуба вперед з положення сидячи; 

човниковий біг 3 х 10м; згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі; 

6-хвилинний тест Купера) та за функціональними показниками (для батьків: 

індекс Скібінського [183] та Бельгійський тест [28, 181]; для дітей: проба 

Руф’є [89] та оцінка адаптаційно-резервних можливостей організму [51]). З 

метою діагностики ведення батьками здорового способу життя було 

використано опитувальник-анкету «Орієнтовна оцінка здорової поведінки» 

[44, 22].  

Восьма технологічна операція – внесення змін до змісту та розкладу 

занять у межах програма спортивної анімації, яка реалізується, та під 

проектування такої програми на наступний сезон. Відповідно до показників 
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оперативного та етапного контролю проектувальники команди волонтерів 

вносили корективи у підбір заходів, методів та організаційних форм для 

подальших занять програми спортивної анімації. За підсумками реалізації 

цієї програми впродовж було сформовано рекомендації щодо спрямованості, 

розкладу та характеристики рекреаційних заходів для занять програми 

спортивної анімації нового сезону.  

Для реалізації вказаних технологічних операцій Івано-Франківським 

обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було 

сформовано команду волонтерів з числа студентів Івано-Франківського 

коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України у кількості 12 осіб. Вказана команда об’єднувала: 

менеджера, двох проектувальників, трьох агітаторів, двох представників 

технічного персоналу та чотирьох спортивних аніматорів. Відбір волонтерів 

та розподіл функцій між ними здійснювався представниками зазначеного 

центру та коледжу на основі проведених співбесід з претендентами та з 

урахуванням їх інтересів та рівня підготовленості.  

4.2.2 Результати експериментального використання технології 

проектування та реалізації програми спортивної анімації у міському 

парку для сімей з дітьми 8–10 років. Для визначення ефективності 

використання технології проектування та реалізації програм спортивної 

анімації нами був проведений перетворювальний педагогічний експеримент. 

Учасниками експерименту були відвідувачі міського парку з дітьми                       

8–10 років, у кількості 22 сімей. Середній вік батьків становив 32,6 ± 2,98 

років. Загальна кількість дітей – 32 особи, серед яких 15 дівчат та                               

17 хлопчиків, середній вік яких – 9,2 ± 0,82 років.  

Ефективність запропонованої технології визначалась на основі 

комплексної педагогічної, соціологічної, психологічної та функціональної 

діагностики учасників до, під час та після експерименту. 

Одним із основних показників ефективності запропонованої технології 

було визначення рівня задоволення від участі у програмі спортивної анімації. 
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На основі отриманих результатів нами виявлено, що рівень задоволення 

батьків зростав у відповідності до логарифмічної моделі (рис. 4.3) 

 

 
 

Рис. 4.3 Логарифмічна модель рівня задоволення батьків (n=44) під 

час відвідування анімаційних занять 

 
Разом із цим, на початку експерименту у дорослих був зафіксований 

найнижчий показник рівня задоволення. Однак, після 8–10 заняття 

спостерігалась позитивна динаміка його зростання і до завершення 

експерименту показник залишався стабільним. При цьому середнє значення 

рівня задоволення батьків становило 0,90 ± 1,16 ум.од. У жінок рівень 

задоволення був дещо вищим 0,91 ± 0,16 ум.од., ніж у чоловіків 

(0,89 ± 0,17 ум.од.), що обумовлюється їхньою підвищеною природною 

емоційністю.  

Рівень задоволення дітей від участі у програмі спортивної анімації мав 

тенденцію до зростання відповідно до лінійної моделі (рис. 4.4). При цьому 

середнє значення становило 0,86 ± 0,10 ум.од.  
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Рис. 4.4 Лінійна модель рівня задоволення дітей (n=32) під час 

відвідування анімаційних занять 

 
За гендерною ознакою показник рівня задоволення знаходився в 

однакових межах як у дівчаток (0,85 ± 0,10 ум.од.), так і у хлопчиків 

(0,86 ± 0,12 ум.од.), а різниця між початковими та кінцевими показниками 

була незначною. 

Аналіз рівня задоволення засвідчив, що участь в анімаційних заходах 

значною мірою вплинула на кількість залучених до програми спортивної 

анімації та частоту їх участі у відповідних заходах (рис. 4.5). 

Показники протоколів відвідувань, дали змогу констатувати, що 

впродовж проведення експерименту із 27 сімей, які були залучені до 

анімаційної програми, 22 сім’ї систематично відвідували анімаційні заходи. 

Частота їх участі у заходах становила 38,23 ± 2,95 разів, середня 

відвідуваність на одному занятті складала 70,29 ± 7,74 %.  

 



123 
 

 

 
 

Рис. 4.5 Динаміка відвідуваності програм спортивної анімації у 

міському парку 

 

Наступним етапом оцінки ефективності запропонованої технології було 

дослідження рівня рухової активності батьків та дітей. Встановлено, що після 

участі в програмі спортивної анімації спостерігалося достовірне збільшення 

рівня рухової активності як у батьків (χ2 = 10,41; p < 0,01), так і у дітей 

(χ2 = 6,50; p < 0,05) (рис. 4.6). 

У батьків після експерименту не виявлено осіб із низьким рівнем 

рухової активності проти 13,6 % до експерименту, який визначався 

виконанням вправ низької інтенсивності, а саме ходьба не менше 10 хвилин 

(106,9 хв. на тиждень). Перерозподіл за рівнями рухової активності, який 

відповідав середньому (68,2 % проти 75 %) та високому рівням (31,8 % проти 

11,4 %), обумовлений збільшення часу відведеного на виконання видів 

помірної (193,0 хв. на тиждень) та інтенсивної (180,1 хв. на тиждень) рухової 

активності. Після експерименту чоловіки і жінки стали витрачати на рухову 

активність різної спрямованості більше часу ніж до його проведення, у 3,3 та 

3,9 разів відповідно.  
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Рис. 4.6. Динаміка розподілу учасників експерименту (батьки n=44; 

діти n=32) за рівнями рухової активності: 1 – низький; 2 – середній;  

3 – високий; * – достовірність відмінностей розподілу (p < 0,05); ** – 

достовірність відмінностей розподілу (p < 0,01).   

 

У дітей після виконання програми спортивної анімації майже на 

половину зменшилась кількість осіб із низьким рівнем рухової активності, 

тоді як до експерименту частка таких становила 56,3 %. На ходьбу, яка 

виконувалась щонайменше 10 хвилин, діти витрачали 120,8 хвилин на 

тиждень. Відзначено збільшення частки дітей із середнім рівнем рухової 

активності (65,6 % проти 37,5 %) за рахунок збільшення часу, який 

відводився на виконання різних видів рухової активності, у тому числі 

виконання ранкової гімнастики. Підвищення рівня рухової активності до 

високого (9,4 % проти 6,3%) спостерігалось за рахунок збільшення часу, 

відведеного на спеціально організовану рухову активність (74,8 хв. на 

тиждень). Аналізуючи загальні показники рухової активності нами 

встановлено, що час на виконання вправ помірної інтенсивності у дівчат 

збільшився у 2,7 раза, у хлопчиків – у 3,9 раза. При виконанні вправ високої 

інтенсивності збільшення відбулось як у дівчат, так і у хлопців у 1,8 раза.  
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З метою оцінки ефективності запропонованої технології нами був 

проведений порівняльний аналіз показників психоемоційного стану 

відвідувачів міського парку, що брали участь в експерименті (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Динаміка показників психоемоційного стану батьків, які брали 

участь в експерименті, бали  

Контингент 
Показники психоемоційного стану 

Самопочуття Активність Настрій 
x ± S x ± S x ± S 

до початку експерименту 
Чоловіки (n=22) 5,07 ± 0,7 3,59 ± 1,0 5,26 ± 0,61 
Жінки (n=22) 5,51 ± 0,67 3,44 ± 1,34 5,52 ± 0,68 

після 10–12 тижнів 
Чоловіки (n=22) 5,31 ± 0,53 3,92 ± 0,76 5,42 ± 0,47 
Жінки (n=22) 5,71 ± 0,63 3,80 ± 0,96 5,66 ± 0,65 

після експерименту 
Чоловіки (n=22) 5,33 ± 0,52 4,11 ± 0,68* 5,43 ± 0,46 
Жінки (n=22) 5,77 ± 0,59 4,04 ± 0,79* 5,67 ± 0,64 

Примітка: 
* – відмінності на рівні статистичної тенденції (р < 0,10) 

 
 

У ході дослідження встановлено, що у батьків, які систематично брали 

участь в програмі спортивної анімації, відбулося значне покращення 

психоемоційного стану. Зокрема, як у чоловіків, так і у жінок спостерігались 

зміни на рівні статистичної тенденції (p < 0,10) у показниках, які 

характеризують зміну енергетичного потенціалу життєдіяльності 

(активності) залежно від ситуації та оточення, що проявлялось у підвищенні 

середніх показників на 0,52 та 0,6 балу відповідно.  

Крім того, після експерименту на 36,4 % зменшилась частка жінок із 

низьким рівнем активності та відповідно на 27,3 % і на 9,1 % збільшилася 

частка із середнім і високим рівнями (χ2 = 8,30; p < 0,05). Аналогічні зміни 
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відбулися й у чоловіків. Так, після експерименту серед них не виявлено осіб з 

низьким рівнем активності, тоді як до експерименту таких було 31,82 %, 

середній рівень мали 27,27 %, а високий 4,55 % (χ2 = 8,40; p < 0,05).  

Оцінюючи рівень самопочуття нами встановлено, що після 

експерименту серед батьків не виявлено осіб із низьким рівнем самопочуття. 

Зменшення майже на половину у чоловіків та на 2/3 у жінок осіб із середнім 

рівнем призвело до збільшення кількості респондентів із високим рівнем – 

майже абсолютна більшість жінок (86,4 %) та чоловіків (72,7 %) оцінили свій 

стан як високий. 

Аналізуючи позитивні емоції дорослих, які були викликані програмою 

спортивної анімації, можна також відзначити позитивну динаміку. Зокрема, 

після впровадження вказаної програми в абсолютної більшості жінок –                  

90,9 % проти 50,0% до експерименту – було виявлено високий емоційний 

рівень, середній рівень наприкінці експерименту мали 9,1 % жінок (χ2 = 8,84; 

p < 0,05). У чоловіків динаміка перерозподілу хоч і була позитивною, проте 

зміни не були достовірними. 

Наступним етапом оцінки ефективності запропонованої технології було 

дослідження фізичного та функціонального станів батьків і дітей та їх 

фізичної підготовленості. Нами встановлено, що після п’яти місяців 

відвідування програми спортивної анімації спостерігалася нормалізація маси 

тіла як у батьків, так і в дітей. У чоловіків середнє значення ІМТ зменшилося 

на 1,42 кг/м2 , у жінок – на 0,74 кг/м2. У дітей зміни були менш вираженими і 

становили 0,42 кг/м2 у хлопчиків та 0,54 кг/м2 у дівчаток. Не дивлячись на 

відсутність достовірних змін в абсолютних показниках слід відзначити 

статистично достовірні зміни у розподілі за рівнями ІМТ у дорослих (рис. 

4.7).  

У батьків на 18,18 % зменшилась кількість осіб, які мали ожиріння та 

на 9,09 % – виснаження, зменшилась частка осіб з поганим рівнем ІМТ – з 

18,18% до 11,36%. Це призвело до збільшення частки людей із середнім і 
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оптимальним рівнями ІМТ. Так, після експерименту частка таких становила 

75,00 % проти 59,09 % до експерименту (χ2 = 11,06; p < 0,05).  

 

 
 

Рис. 4.7 Динаміка розподілу батьків (n=44) за рівнями ІМТ (кг/м2) під 

впливом програми спортивної анімації: 1 – ожиріння; 2 – оптимальний; 3 – 

середній; 4 – поганий; 5 – виснажений; * – достовірні відмінності відносно 

розподілу за рівнями до експерименту (p < 0,05). 

  

У дітей після завершення експерименту на 3,1 % зменшилась кількість 

осіб, які мали ожиріння (рис. 4.8). Так, якщо до експерименту частка таких 

становила 9,4 %, то після нього 6,3 %, оптимальний рівень ІМТ був 

виявлений у 68,8 % проти 65,6 % до експерименту (р > 0,1). 

Участь батьків у програмі спортивної анімації та підвищення під її 

впливом рівня їх залученості до рухової активності  обумовили позитивні 

зміни у діяльності серцево-судинної системи (табл. 4.3).  

Характерною особливістю було зниження частоти серцевих скорочень 

у стані спокою. При цьому достовірні зміни спостерігались як у чоловіків, 

так і у жінок: середнє значення ЧСС у чоловіків зменшилося на 5,68 уд./хв. 

(t = 2,21; р < 0,05), у жінок різниця становила 5,19 уд./хв. (t = 2,14; р < 0,05). 
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Рис. 4.8 Динаміка розподілу дітей (n=32) за показниками ІМТ (кг/м2) 

під впливом програми спортивної анімації: 1 – до експерименту; 2 – через 

10–12 тижнів; 3 – після експерименту. 

 
Таблиця 4.3 

Динаміка зміни показників функціонального стану батьків до та 

після відвідування програм спортивної анімації у міському парку 

Показники Стать 
До експерименту 10-12 тижнів 

експерименту 
Після 

експерименту 
x ± S x ± S x ± S 

ЧСС, уд/хв. Ч (n=22) 71,68 ± 10,71 66,70 ± 6,10 66,00 ± 5,60** 
Ж (n=22) 76,55 ± 9,18 72,14 ± 7,0 71,36 ± 6,20** 

ЖЄЛ, мл Ч (n=22) 4002,27 ± 249,51 4145,50 ± 268,60 4247,70 ± 343,10** 
Ж (n=22) 2161,36 ± 489,88 2400,0 ± 427,9 2438,64 ± 465,97* 

Час затримки 
на вдиху, с 

Ч (n=22) 62,36 ± 17,58 72,50 ± 21,30 75,90 ± 25,10** 
Ж (n=22) 41,00 ± 12,98 48,02 ± 11,51 49,77 ± 14,10** 

Час затримки 
на видиху, с 

Ч (n=22) 52,01 ± 35,86 53,20 ± 25,50 53,18 ± 25,50 
Ж (n=22) 30,59 ± 7,42 32,80 ± 6,00 32,82 ± 6,01 

Індекс 
Скібінського, 
ум.од. 

Ч (n=22) 35,95 ± 12,51 45,90 ± 15,80 49,55 ± 18,0** 
Ж (n=22) 11,90 ± 5,60 16,40 ± 6,40 17,57 ± 7,97** 

Бельгійський 
тест, ум.од.        

Ч (n=22) 0,57 ± 0,43 0,43 ± 0,20 0,38 ± 0,20* 
Ж (n=22) 0,80 ± 0,44 0,66 ± 0,30 0,59 ± 0,27* 

Примітки:  
* – відмінності на рівні статистичної тенденції (р < 0,10); 
** – достовірні відмінності між показниками (р < 0,05). 
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Проведений нами Бельгійський тест дав змогу визначити реакцію 

серцево-судинної системи на навантаження й тим самим оцінити стан 

здоров’я досліджуваних. Отримані результати вказують на позитивні зміни у 

роботі серцево-судинної системи на рівні статистичної тенденції як у 

чоловіків, так і у жінок. Різниця у середніх показниках становила 0,19 ум.од. 

(t = 1,96; р < 0,1) та 0,21 ум.од. (t = 1,85; р < 0,1) відповідно. 

Перерозподіл за рівнями показав, що лише у незначної частки батьків 

(6,9 %) стан здоров’я потребує пильної уваги та лікарської допомоги, тоді як 

до експерименту такий стан спостерігався у кожного четвертого респондента. 

Кількість респондентів, стан здоров’я яких відповідав середньому рівню, 

збільшився до 31,8 % проти 22,7 % до експерименту. Разом з цим, у більшої 

половини батьків (61,3 %) був зафіксований добрий та відмінний стани 

здоров’я, тоді як до експерименту частка таких становила 52,3% (χ2 = 8,02; 

p < 0,05) (рис. 4.9). 

 

 
 

Рис. 4.9 Динаміка розподілу батьків (n=44) за рівнями реакції серцево-

судинної системи на навантаження під впливом програми спортивної 

анімації: 1 – до експерименту; 2 – через 10–12 тижнів; 3 – після 

експерименту; * – достовірні відмінності між розподілами до та після 

експерименту (p < 0,05). 
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Порівнюючи показники за гендерною ознакою нами відзначено 

відмінності на рівні статистичної тенденції. Так, після відвідування 

анімаційних заходів серед чоловіків не виявлено осіб, стан здоров’я яких 

потребує пильної уваги та лікарської допомоги, тоді як серед жінок частка 

таких становила 13,6 %. Задовільний рівень був виявлений у кожного 

четвертого чоловіка (22,7 %), у жінок – майже у кожної другої (40,9 %). 

Разом із цим, у більшої частини чоловіків (77,3 %) був зафіксований добрий 

та відмінний стани, у жінок – майже у половини досліджуваних – 45,5 % 

(χ2 = 7,80; p < 0,1).  

Відзначено позитивні зміни у роботі дихальної системи батьків, які 

підтверджуються зрушеннями у пробах із затримкою дихання та показниках 

ЖЄЛ. Показники функціональної проби на затримку дихання на вдиху після 

занять за розробленою програмою порівняно з вихідними даними суттєво 

покращилися. Так, наприкінці експерименту у чоловіків цей показник 

становив 75,90 ± 25,10 с проти 62,36 ± 17,58 с до експерименту (t = 2,07; 

р < 0,05), у жінок – 49,77 ± 14,10 с проти 41,0 ± 12,98 с (t = 2,10; р < 0,05). Час 

затримки дихання на видиху не зазнав достовірних змін як у чоловіків, так і 

жінок. 

Дослідження проведені після експерименту показали істотний приріст 

середнього значення ЖЄЛ. Так, у чоловіків він збільшився на 245,43 мл 

(t = 2,71; р < 0,05), у жінок ці зміни відбулись на рівні статистичної тенденції 

(t = 1,88; р < 0,1).  

Результати оцінки функціонального стану батьків показали достовірне 

збільшення індексу Скібінського у всіх учасників експерименту. Так, після 

експерименту у чоловіків цей показник зріс на 13,6 ум.од. (t = 2,91; р < 0,05), 

у жінок – на 5,67 ум.од. (t = 2,66; р < 0,05), що свідчить про підвищення 

функціональних можливостей органів дихання й кровотоку та стійкості 

організму до гіпоксії. Порівняльний аналіз за індексом Скібінського дав нам 

можливість констатувати, що частка батьків, функціональні резерви яких 

відповідали поганому рівню, після експерименту зменшилась на 15,9 % і 
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становила 4,6 % (рис. 4.10). Кількість респондентів із задовільним рівнем 

збільшилась, а з добрим – зменшилась на 4,6 %. Внаслідок цього збільшилася 

частка батьків із відмінним рівнем – з 2,3 % до 18,2 % (χ2 = 10,16; p < 0,05). 

 

 
 
Рис. 4.10 Динаміка розподілу батьків (n=44) за рівнями 

функціонального стану дихальної системи під впливом програми спортивної 

анімації: 1 – до експерименту; 2 – через 10–12 тижнів; 3 – після 

експерименту; * – достовірні відмінності між розподілами до та після 

експерименту (p < 0,05). 

 
Згідно отриманих результатів можна констатувати позитивні зрушення 

як у розподілі за рівнями адаптації організму до навантажень, так і за 

абсолютними значеннями величини адаптаційного потенціалу. Так, після 

експерименту у батьків не було виявлено осіб із ознаками зриву та 

незадовільної адаптації. В абсолютної більшості (93,2 %) учасників було 

виявлено напругу механізмів адаптації, тоді як до експерименту частка таких 

становила 81,82 %, а задовільна адаптація, спостерігалась у 6,8 % – проти 

13,6 % до експерименту. 

Загальна оцінка фізичного стану батьків дала нам можливість 

констатувати наступне. Після п’яти місяців відвідування анімаційних заходів 

серед батьків не було виявлено осіб із рівнем фізичного стану нижче за 
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середній, тоді як до експерименту такий рівень було зафіксовано у кожного 

шостого (15,9 %) (рис. 4.11). Більше третини (34,1 %) батьків підвищили 

рівень фізичного стану до середнього проти 45,5 % до експерименту. При 

цьому, у 2/3 всіх учасників (65,9%) зафіксовано вище середнього та високий 

рівні, тоді як до участі в програмі спортивної анімації частка таких становила 

38,7% (χ2 = 10,88; p < 0,05). 

 

 
 
Рис. 4.11 Динаміка розподілу батьків (n=44) за рівнями фізичного стану 

під впливом програми спортивної анімації: 1 – до експерименту; 2 – через 

10–12 тижнів; 3 – після експерименту; * – достовірні відмінності між 

розподілами до та після експерименту (p < 0,05). 

 
У дітей після відвідування анімаційних заходів також спостерігались 

істотні зміни у функціональних показниках кардіореспіраторної системи 

(табл. 4.4). 

Проведені дослідження вказують на достовірний приріст середнього 

значення ЖЄЛ у дівчаток, яке після проведення експерименту збільшилось 

до 2083,30 ± 287,02 мл проти 1803,33 ± 358,80 мл до експерименту (t = 2,33; 

р < 0,05). Подібна тенденція спостерігалася й у хлопчиків, проте приріст 

ЖЄЛ не був статистично достовірним. 
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Таблиця 4.4 

Динаміка зміни показників функціонального стану дітей до та 

після відвідування програм спортивної анімації у міському парку 

Показники Стать 
До 

експерименту 
10-12 тижнів 
експерименту 

Після 
експерименту 

x ± S x ± S x ± S 
ЧСС, уд/хв. Х (n=17) 75,94 ± 10,07 73,24 ± 10,01 67,29 ± 8,09** 

Д (n=15) 91,33 ± 20,86 87,07±18,76 84,20 ± 15,90 
ЖЄЛ, мл Х (n=17) 2641,18 ± 543,21 2641,18±543,21 2800,0 ± 523,21 

Д (n=15) 1803,33 ± 358,80 1803,33±358,8 2083,3 ± 287,02** 
Час затримки 
на вдиху, с 

Х (n=17) 32,94 ± 10,41 32,94±10,41 40,29 ± 8,83** 
Д (n=15) 31,81 ± 8,50 31,80 ± 8,50 39,53 ± 9,37** 

Час затримки 
на видиху, с 

Х (n=17) 14,24 ± 5,77 14,24 ± 5,77 20,12 ± 5,85** 
Д (n=15) 18,07 ± 7,81 18,07 ± 7,81 23,8 ± 8,60* 

Індекс Руф’є, 
ум.од.  

Х (n=17) 7,08 ± 4,01  5,94 ± 3,50 4,26± 3,32** 
Д (n=15) 11,16 ± 6,83 9,27 ± 5,62 8,53 ± 5,01 

Примітки:  
* – відмінності на рівні статистичної тенденції (р < 0,10); 
** – достовірні відмінності між показниками до і після (р < 0,05). 

 
Більш вираженими були темпи приросту максимального часу затримки 

дихання на вдиху і видиху. Так, середнє значення цих показників 

збільшилися у хлопчиків відповідно на 7,35 с (t = 2,19; р < 0,05) і 5,88 с 

(t = 2,91; р < 0,05), у дівчаток – відповідно на 7,73 с (t = 2,32; р < 0,05) і 5,73 с 

(t = 1,87; р < 0,1). Отже, у ході експерименту збільшилась стійкість організму 

дітей до гіпоксії. 

Слід відзначити, що після експерименту у дітей відбулося зменшення 

показника ЧСС, що засвідчує нормалізацію діяльності серцево-судинної 

системи (у хлопчиків – на 6,9 уд./хв. (t = 2,73; р < 0,05), а у дівчаток – 

7,13 уд./хв. (t = 1,04; р > 0,1). 

Порівнюючи середні значення індексу Руф’є можна охарактеризувати 

зміни, що відбулись у показниках роботи серцево-судинної системи дітей. 

Зокрема, після експерименту нами було відзначено достовірні зміни у 

хлопчиків, у яких середнє значення індексу зменшилось до 4,26 ± 3,32 ум.од. 
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проти 6,69 ± 4,00 ум.од. (t = 2,26; р < 0,05). У дівчаток індекс працездатності 

не зазнав достовірних змін.  

Розподіл дітей в цілому за індексом працездатності вказує на те, що 

після п’яти місяців експерименту серед дітей не було виявлено осіб із 

поганим рівнем (рис. 4.12). Разом із цим, нами встановлено істотне 

зменшення кількості дітей із задовільним рівнем до 6,3 % проти 31,3 % на 

початку експерименту. При цьому, в абсолютної більшості дітей (84,4 %) 

виявлено добрий та відмінний рівні, тоді як до експерименту частка таких 

становила 53,1 % (χ2 = 10,88; p < 0,05). 

 

 
 
Рис. 4.12 Динаміка розподілу дітей (n=32) за рівнем працездатності під 

впливом програми спортивної анімації: 1 – після експерименту; 2 – через 10–

12 тижнів; 3 – до експерименту; * – достовірні відмінності між розподілами 

до та після експерименту (p < 0,05). 

 
Розподіл дітей за індексом Руф’є вказує, що найбільш виражену 

тенденцію до його покращення було виявлено у хлопчиків. Так, із слабим 

рівнем працездатності після експерименту не виявлено жодної дитини, тоді 

як до його проведення їх частка становила 11,8 %. Кількість осіб, рівень 

працездатності яких відповідав задовільному рівню, зменшилась майже у 

вісім разів і становила після експерименту 5,9 % проти 41,2 %. При цьому, в 
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абсолютної більшості хлопчиків (94,1 %) був відзначений добрий та 

відмінний рівні працездатності проти 47,0 % до проведення дослідження 

(χ2 = 9,83; p < 0,05). 

У дівчаток після експерименту достовірних змін виявлено не було, 

однак спостерігались істотні зміни у перерозподілі за рівнями. Так, у ході 

експерименту нами  не було виявлено осіб із поганим рівнем працездатності, 

тоді як до експерименту частка таких становила 13,3 %. Вказані зміни у 

показниках призвели до збільшення числа учасників із слабким рівнем 

працездатності до 20,0 % та зменшенням частки із задовільним рівнем до                

6,7 % проти 40,0 %. Однак, у більшої половини дівчат (73,4 %) було виявлено 

добрий та відмінний рівень працездатності, тоді як до експерименту частка 

таких становила лише 33,3 % (χ2 = 8,69; p < 0,1).  

Аналізуючи показники адаптаційно-резервних можливостей організму 

дітей нами встановлено, що після регулярних занять за програмою 

спортивної анімації як у дівчаток, так і у хлопчиків не виявлено зриву 

адаптації, тоді як до проведення експерименту частки таких становили                  

33,3 % і 17,6 % відповідно. Незадовільна адаптація виявлена у 40,0 % 

дівчаток та у 17,6 % хлопчиків. У хлопчиків, порівняно з дівчатками, де 

кожна друга мала напруження механізмів адаптації, спостерігалась тенденція 

до зростання кількості таких – 82,4 % проти 23,5 %. Задовільна адаптація, як 

показник здоров’я і стабільної рівноваги всіх систем організму дитини, 

виявлена у 11,8 % хлопчиків та 6,7 % дівчаток. 

Отже, в цілому розподіл дітей за рівнями адаптаційного потенціалу 

зазнав достовірних змін під впливом запропонованої програми (рис. 4.13).  

Після експерименту не виявлено дітей із зривом адаптації, тоді як до 

експерименту цей показник фіксувався у кожної четвертої дитини. На 3,2 % 

зменшилась частка дітей із незадовільною адаптацією. У більшої половини 

дітей (62,5 %) виявлено напруження механізмів адаптації проти 28,1 % до 

експерименту (χ2 = 12,73; p < 0,05). 
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Рис. 4.13 Динаміка розподілу дітей (n=32) за рівнем адаптаційного 

потенціалу під впливом програми спортивної анімації: 1 – після 

експерименту; 2 – через 10–12 тижнів; 3 – до експерименту;  * – достовірні 

відмінності між розподілами до та після експерименту (p < 0,05). 

 
Позитивні зміни у функціональних показниках позначилися на 

загальному фізичному стані дітей. Після п’яти місяців занять у більшої 

половини дітей (68, 8%) фізичний стан дітей покращився і характеризувався 

високим рівнем та вище за середній проти 43,8 %. Низький рівень не був 

виявлений у жодної дитини, що вплинуло на перерозподіл дітей із рівнем 

нижче за середній на 3,1 % (χ2 = 3,08; p > 0,1). 

Зміни фізичного стану хлопчиків відбулися на рівні статистичної 

тенденції. Частка хлопчиків із середнім рівнем зменшилась до 11,8 % проти 

29,4 %, за рахунок чого в абсолютної більшості (88,2%) був відзначений 

фізичний стан, який відповідав вище середньому та високому рівням проти 

53,0 % до експерименту (χ2 = 7,92; p < 0,1).  

Аналогічна позитивна динаміка фізичного стану спостерігалась й у 

дівчаток. Так, після експерименту, не виявлено осіб із низьким рівнем 

фізичного стану, тоді як до експерименту такий рівень був майже у третини 

дівчаток (26,7 %). Разом із цим, нами встановлені однакові частки дітей                 
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(26,7 %) із нижче за середній та середнім рівнями, які на початку 

експерименту становили 6,7 % та 33,3 % відповідно. Такий перерозподіл 

призвів до збільшення частки учасників із рівнем вище за середній до 40,0 % 

проти 26,7 %. 

Оцінюючи рівень фізичної підготовленості у дорослих нами 

встановлено, що систематична участь у програмі спортивної анімації 

позитивно вплинула на динаміку відповідних показників (табл. 4.5).  

Так, після п'яти місяців занять достовірні зміни зафіксовані у вправах 

на силу та гнучкість як у чоловіків, так і у жінок. Середні значення у 

підтягувані на перекладні покращились на 58,9 % (t = 4,44; р < 0,01), згинанні 

та розгинання рук в упорі лежачи – на 61,5 % (t = 3,48; р < 0,01). Показники 

гнучкості в середньому у чоловіків збільшились у 2,2 раза (t = 3,74; р < 0,01), 

у жінок – на 72,7 % (t = 2,95; р < 0,01).  

Зміни на рівні статистичної тенденції були відзначені при виконанні 

швидкісно-силової вправи у всіх батьків і тесту на витривалість у жінок.  

Середні значення у вправі піднімання тулуба в сід за 30 с збільшились 

на 5,8 % у чоловіків (t = 1,89; р < 0,1) та на 11,1 % у жінок (t = 1,73; р < 0,1). У 

12-хвилиному бігу показники жінок у середньому покращились на 8,1 % 

(t = 1,75; р < 0,1). 

 

 

Таблиця 4.5 

Динаміка зміни показників фізичної підготовленості батьків до та 

після відвідування програм спортивної анімації у міському парку 

Тестова вправа Стать 
До 

експерименту 
10-12 тижнів 

Експерименту 
Після 

експерименту 
x ± S x ± S x ± S 

1 2 3 4 5 
Тест Купера, м 
 

Ч 
(n=22) 

2110,45 ± 416,3 2183,18±412,94 2307,27±404,85 

Ж 
(n=22) 

1784,55±271,92 1842,73±274,52 1928,64±273,76* 
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Продовження табл. 4.5. 
1 2 3 4 5 

Стрибок у 
довжину з 
місця, см 

Ч 
(n=22) 

195,27±15,38 199,05±16,14 202,82±15,80* 

Ж 
(n=22) 

160,27±20,79 163,55±19,67 166,86±18,95* 

Підтягування / 
згинання та 
розгинання рук 
в упорі, разів 

Ч 
(n=22) 

6,09±2,96 8,18±2,86 9,68±2,38*** 

Ж 
(n=22) 

7,09±4,36 9,23±4,10 11,45±3,94*** 

Піднімання 
тулуба за 30с, 
разів 

Ч 
(n=22) 

22,14±2,46 22,59±2,26 23,41±1,99* 

Ж 
(n=22) 

21,23±5,21 22,32±4,47 23,59±3,72* 

Нахил тулуба, 
см 

Ч 
(n=22) 

1,69±3,74 3,57±2,83 5,43±2,79*** 

Ж 
(n=22) 

7,32±6,92 10,59±5,63  12,64±4,87*** 

Примітки:  
* – відмінності на рівні статистичної тенденції (р < 0,10); 
** – достовірні відмінності між показниками до і після (р < 0,05); 
*** – достовірні відмінності між показниками до і після (р < 0,01). 

 

Перерозподіл за рівнями фізичної підготовленості вказав на достовірні 

зміни фізичної підготовленості батьків (рис. 4.14). Після експерименту у три 

рази (18,2 %) зменшилась кількість осіб з низьким рівнем фізичної 

підготовленості, тоді як на початку такий рівень був зафіксований майже у 

кожного другого учасника (56,8 %).  

На 21,5 % збільшилась частка батьків із рівнем фізичної 

підготовленості нижче за середній. Середній рівень мав кожен п'ятий                   

(20,5 %) проти 9,1 % до експерименту. Зокрема, 6,8 % покращили свій рівень 

фізичної підготовленості до рівня вище за середній (χ2 = 11,32; p < 0,05). При 

цьому, після експерименту у жінок зміни у розподілі за рівнем фізичної 

підготовленості були більш суттєвими (χ2 = 10,3; p < 0,05), тоді як у чоловіків 

він відбувся лише на рівні статистичної тенденції (χ2 = 6,33; p < 0,1).   
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Рис. 4.14 Динаміка розподілу батьків (n=44) за рівнями фізичної 

підготовленості під впливом програми спортивної анімації: 1 – низький; 2 – 

нижчий середнього; 3 – середній; 4 – вищий середнього; * – достовірні 

відмінності між розподілами до та після експерименту (p < 0,05). 

 

Порівнюючи показники фізичної підготовленості дітей до та після 

експерименту нами відзначено також позитивну динаміку за всіма 

значеннями, окрім вибухової сили м’язів ніг (табл. 4.6).  

Зокрема, у хлопчиків зафіксовано достовірні зміни у вправах, які 

визначають розвиток сили, витривалості та гнучкості, де в середньому 

показники збільшились на 46,6 % (t = 3,90; р < 0,01), 15,1 % (t = 2,75; 

р < 0,05) та 36,5 % (t = 3,20; р < 0,01) відповідно. Зміни на рівні статистичної 

тенденції спостерігалися у вправі на спритність, в якій результати 

покращились на 3,3 % (t = 2,00; р < 0,1). 

У дівчаток достовірні зміни були виявлені у вправах на силу, 

витривалість  та спритність. Середні значення показників до та після 

експерименту збільшилися на 58,8 % (t = 2,50; р < 0,05), 14,8 % (t = 2,70; 

р < 0,05) та 4,2 % (t = 2,70; р < 0,05) відповідно. 
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Таблиця 4.6 
Динаміка зміни показників фізичної підготовленості дітей до та 

після відвідування програм спортивної анімації у міському парку 

Тестова вправа Стать 
До 

експерименту 
10-12 тижнів 
експерименту 

Після 
експерименту 

x ± S x ± S x ± S 
Згинання та 
розгинання рук, 
разів  

Х 
(n=17) 

12,1 ± 4,1 14,2 ± 4,0 17,8 ± 4,3*** 

Д (n=15) 5,7 ± 4,1 7,6 ± 3,7 9,0 ± 3,0** 
Стрибок у 
довжину з місця, 
см 

Х 
(n=17) 

142,6 ± 12,3 146,4 ± 12,4 148,5 ± 12,2 

Д (n=15) 126,6 ± 16,0 131,1 ± 15,5 132,5 ± 15,2 
Тест Купера, м 
 

Х 
(n=17) 

1007,6 ± 143,1 1077,4 ± 145,9 1160,3 ± 138,6 

Д (n=15) 821,7 ± 125,2 855,3 ± 132,7 943,3 ± 117,3** 

Човниковий біг 
3х10м, с 

Х 
(n=17) 

9,3 ± 0,5 9,2 ± 0,5 9,0 ± 0,4* 

Д (n=15) 10,1 ± 0,4 9,9 ± 0,4 9,7 ± 0,4*** 

Нахил тулуба, см 
Х 

(n=17) 
5,0 ± 2,3 5,5 ± 1,9 6,8 ± 1,3*** 

Д (n=15)  8,5 ± 2,9  9,1 ± 2,4 9,9 ± 2,1 
Примітки:  
* – відмінності на рівні статистичної тенденції (р < 0,10); 
** – достовірні відмінності між показниками до і після (р < 0,05); 
*** – достовірні відмінності між показниками до і після (р < 0,01). 

 
Істотні зміни у показниках позитивно вплинули на загальний рівень 

фізичної підготовленості дітей (рис. 4.15). Отримані результати вказали на 

достовірні зміни у перерозподілі за рівнями.  

Після завершення перетворювального експерименту нами не виявлено 

дітей із низьким рівнем фізичної підготовленості, тоді як на його початку 

кожен шостий (15,63 %) мав такий рівень. Окрім цього на 12,5 % зменшилась 

частка дітей із рівнем нижчим за середній, 40,6 % дітей покращили свій 

рівень до вищого за середній проти 28,1 % до експерименту. Зазначений 

перерозподіл призвів до збільшення кількості дітей із високим рівнем до  
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34,4 %, тоді як до експерименту частка таких становила лише 3,1 % 

(χ2 = 17,33; p < 0,01).   

 

 
 

Рис. 4.15 Динаміка розподілу дітей (n=32) за рівнями фізичної 

підготовленості під впливом програми спортивної анімації: 1 – до 

експерименту; 2 – через 10–12 тижнів; 3 – після експерименту; * – достовірні 

відмінності між розподілами порівняно з вихідним (p < 0,05);  ** – достовірні 

відмінності між розподілами порівняно з вихідним (p < 0,01). 

 

У результаті впровадження програм спортивної анімації у міських 

парках спостерігалися зміни у веденні здорового способу життя учасників 

перетворювального експерименту. На основі проведеного опитування серед 

батьків встановлено, що після участі у програмі спортивної анімації значна їх 

частина переглянула своє ставлення до власного здоров’я та способу життя 

(рис. 4.16).  

Так, після відвідування анімаційних заходів серед батьків не виявлено 

осіб, які нехтують своїм здоров’ям, тоді як до експерименту майже кожен 

десятий (9,09 %) не звертав на це уваги, на 11,36 % зменшилась частка 

батьків, які посередньо ставляться до власного здоров’я. Близько половини 

опитаних респондентів (47,73 %) зрозуміли, що їх поведінка та спосіб життя 

потребує змін, тоді як на початку дослідження так оцінювала свій стан лише 

третя частина. 11,36 % оцінюють стан здоров'я як добрий, проте розуміють, 
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що можуть значно покращити свої можливості та для цього необхідний 

потенціал. Такий перерозподіл призвів до збільшення кількості батьків  

(18,18 % проти 15,91 %), які дуже шанобливо відносяться до свого здоров'я 

та оцінюють його як відмінне (χ2 = 7,78; p < 0,1). 

 

 
 
Рис. 4.16 Динаміка розподілу батьків (n=44) за показниками ведення 

здорового способу життя під впливом програми спортивної анімації: 1 – до 

експерименту; 2 – через 10–12 тижнів; 3 – після експерименту.  

 

Результати проведеного опитування серед дітей показали, що участь в 

програмі спортивної анімації позитивно вплинула на мотиваційну складову 

дітей, що зумовлено формуванням конкретних мотивів, інтересів та потреб. 

Так, після відвідування відповідних заходів у дітей основними мотивами 

були: змінити ставлення до власного здоров’я для того, щоб довго жити, бути 

здоровим, сильним, кращим за інших та красивим, інтелектуально 

збагатитись, налагодити взаємовідносини з однолітками через спілкування, 

навчитися раціонально витрачати власний час для досягнення очікуваних 

результатів у навчанні та спорті. 

Розуміння дітьми значимості фізичної культури у їх житті сприяло 

виробленню стійкого інтересу до занять фізичною вправами та бажання ними 
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займатися, що підтверджується збільшенням частки дітей до 71,9 % проти 

53,1 % до експерименту. Майже половина з них (46,9 %) відзначила у своїх 

відповідях про бажання брати активну участь у спортивних заходах. При 

цьому значна кількість дітей почала займатися спеціально організованою 

руховою активністю, а саме: виконувати ранкову гімнастику стали біля 75 % 

опитаних дітей, займатися у секціях з видів спорту почала абсолютна 

більшість – 96,9 %, тоді як до експерименту небажання займатися виявляла 

більша половина (53,1 %) дітей. При цьому пріоритетними видами спорту 

були: єдиноборства (34,4 %) , плавання (21,9 %), танці (18,7 %), гімнастика 

(12,5 %) та футбол (9,4 %). 

Значна частина дітей змінила зміст власного дозвілля. При цьому                

12,5 % опитаних менше почали витрачати часу на перегляд телепрограм та                         

18,8 % – електронні гаджети, тоді як до експерименту частка таких становила 

81,3 %. При цьому у третини дітей (32 %) виникла потреба активно 

проводити дозвілля, що задовольнялось шляхом занять фізичною культурою 

та прогулянками на відкритому повітрі. Разом із цим, більшість дітей                     

(59,4 %) усвідомила, що необхідною умовою здорового способу життя є 

рухова активність та половина опитаних (53,1 %)  вважають, що не менш 

важливою його складовою є раціональне харчування. 

Таким чином, результати впровадження програми спортивної анімації 

у міському парку показали, що вона позитивно впливає на показники, які 

характеризують стан здоров’я, психоемоційний стан, рівень задоволення від 

участі у таких програмах, рівень фізичної підготовленості та рухової 

активності батьків та їх дітей  8–10 років.  

 

Висновки до розділу 4 

 

Проведено теоретичне обґрунтування технології проектування та 

реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) шляхом актуалізації необхідності 
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такої технології, аналізу базових положень щодо її розробки, зокрема 

визначено: сучасне трактування основних понять (технологія, проектування, 

реалізація, програма); методологічні підстави та принципи розроблення 

технологій проектування та реалізації програм спортивної анімації; вимоги та 

характерні ознаки програм анімаційного впливу; обґрунтування поєднання у 

структурі вказаної технології декомпозиції основної цілі та технологічних 

операцій. Визначено мету розробленої технології, її первинні цілі та 

обумовлені ними складові технології, а також первинні цілі й детерміновані 

ними технологічні операції. Охарактеризовано організаційну структуру 

команди волонтерів ЦФЗН «Спорт для всіх» для впровадження спортивної 

анімації у місцях масового відпочинку населення.  

З використанням теоретично обґрунтованої нами технології здійснено 

визначення технологічних операції для проектування та реалізації програми 

спортивної анімації у міському парку для сімей з дітьми 8–10 років. 

Перетворювальний педагогічний експеримент проведено на базі Івано-

Франківського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх», Івано-Франківського міського парку імені Т. Г. Шевченка та Івано-

Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету 

фізичного виховання і спорту України. Синтезування результатів 

проведеного експерименту свідчить, що обґрунтована нами технологія 

забезпечує підвищення рівня оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

особи й на цій основі покращення її фізичного та психічного стану й 

залучення до здорового способу життя. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у працях [158, 159, 
160]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства у площині 

загострення економічних, соціальних та екологічних проблем все більш 

актуальним стає формування здоров’я окремої людини та соціуму. 

Інтенсифікація суспільно-економічних відносин стає для особи значним 

викликом, що призводить до зростання фізичних, розумових та нервово-

психічних навантажень. Це породжує цілий спектр потреб, реалізацію яких 

забезпечує оздоровчо-рекреаційна рухова активність. 

Значення оздоровчо-рекреаційної рухової активності в наш час важко 

переоцінити, оскільки провідним її завданням є протистояння гіподинамії, 

що з кожним роком зростає серед населення. Гіподинамія стала 

визначальним чинником збільшення хронічних захворювань та передчасної 

смертності населення [34, 69]. 

В усіх сферах життєдіяльності все більше людей перебуває у закритому 

приміщенні, що призводить до зростання специфічних захворювань, 

пов’язаних з порушенням природної рівноваги між витратами життєвих сил 

та їх відновленням. У зв’язку з цим населення все частіше використовує 

порівняно тривале перебування в умовах природного середовища (парки, 

гори, ліси, водне середовище тощо) з метою відновлення, оздоровлення та 

стимулювання зростання працездатності. Проте, проведення дозвілля у цих 

місцях здебільшого характеризується домінуванням спокою та низьким 

рівнем активності. Лише третина населення України регулярно займається 

різними видами рухової діяльності [46].  

Зв’язок рухової активності з характером навколишнього середовища є 

очевидним [74, 245, 250]. У цьому контексті міські парки, як суб’єкти сфери 

дозвілля, є найбільш доступним для щоденного проведення дозвілля усіх 

верств населення. Однак, наявний комплекс рекреаційних послуг у міських 
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парках не завжди відповідає специфічним рекреаційним потребам особи з 

урахуванням її вікових, демографічних та професійних особливостей. 

Отже, основним завданням політики органів місцевого самоврядування 

є забезпечення належних та привабливих умов для занять руховою 

активністю різних груп населення у місцях масового відпочинку. Це, до-речі, 

передбачено у Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація», що затверджена Указом Президента України від 9 лютого 

2016 р. № 42 [211].   

Аналіз практики розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

переконує, що така активність задля формування здоров’я людини та 

покращення якості її життя має бути організованою, тобто відрізнятися 

планомірністю та певним порядком її реалізації для досягнення визначеної 

мети [11, 70].  

На основі аналізу наукової літератури та практики нами сформовано 

наукову гіпотезу про те, що в умовах сьогодення ефективнішим засобом 

залучення населення до оздоровчо-рекреаційної діяльності у міському парку 

є надання анімаційних послуг. Такий вид рекреаційної діяльності дозволить 

викликати позитивні емоції, відчути задоволення від відпочинку, збільшити 

рівень рухової активності та сформувати бажання повернутися та знову 

виконувати фізичні вправи та вести здоровий спосіб життя задля 

профілактики хронічних неінфекційних захворювань, підвищення рівня 

фізичного та психічного благополуччя. 

Вказана гіпотеза була підтверджена в результаті проведеного нами 

дисертаційного дослідження, яке забезпечило розв’язання конкретного 

наукового завдання стосовно обґрунтування технології проектування та 

реалізації програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення (на матеріалі міських парків) для підвищення рівня оздоровчо-

рекреаційної рухової активності особи й на цій основі покращення її 
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фізичного та психічного стану й залучення до здорового способу життя, що 

має істотне значення для галузі науки з фізичного виховання і спорту. 

У ході нашого дослідження набули подальшого розвитку наукові 

знання про перспективність впровадження різних форм рухової активності на 

відкритому повітрі, використання міських парків для активного відпочинку 

різних груп населення.  

У 70–80-х роках минулого століття проведено ряд наукових досліджень 

дисертаційного рівня, спрямованих на вивчення актуальних на той час 

питань щодо розвитку фізичної культури у міських парках: проектування та 

класифікації маршрутів терренкура (лікувальної ходьби) на міських 

рекреаційних територіях [104]; обґрунтування схем розміщення та складу 

споруд «фізкультурних зон» міських парків, а також доступних видів та 

форм фізкультурно-спортивної роботи [174]; історичні аспекти проблеми 

щодо форм охоплення населення фізкультурно-спортивною діяльністю у 

міських парках [45]; перспективності та доцільності забезпечення росту 

фізкультурно-спортивної діяльності у місцях масового відпочинку населення 

[82]. 

У 1991 році О. С. Кравченком на базі тодішнього Київського 

державного інституту фізичної культури (нині – Національного університету 

фізичного виховання і спорту України) було завершено фундаментальне 

дослідження на тему «Фізкультурно-оздоровча робота у зонах масового 

відпочинку населення як напрям подальшого удосконалення фізкультурного 

руху» [115]. Обґрунтована доцільність залучення до фізкультурно-масових 

заходів у парках працівників організацій, що розміщені поруч з ним, а також 

запропоновано зміст і методику діяльності консультативних пунктів для 

самостійних занять фізичною культурою у міських парках. Вказаним 

дослідником розроблено структуру та визначено функції фізкультурно-

спортивного клубу за інтересами, що має функціонувати у міських парках.  

В. А. Астаховим [18] вперше були розроблені соціально-педагогічні 

аспекти організації фізкультурно-оздоровчої роботи у місцях масового 



148 
 

 

відпочинку населення з використанням природніх умов міст та з 

урахуванням можливості надання комерційних послуг. Обґрунтовано зміст і 

методику роботи лікарсько-педагогічних консультативних пунктів та 

студентських педагогічних загонів як соціально-педагогічних засобів і умов 

організації самостійних й групових занять фізичною культурою у місцях 

масового відпочинку населення.   

На початку 2000-х років в Україні продовжено науковий пошук 

використання міських парків для оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

різних груп населення. Зокрема, О. М. Жданова [75] досліджувала 

рекреаційний потенціал міських парків. С. Мельничук [138] вивчав історичні 

аспекти фізкультурно-оздоровчої діяльності у міських парках. Група 

молодих на той час науковців з’ясувала рекреаційно-оздоровчий потенціал 

регіонального ландшафтного парку «Знесіння» міста Львова [80]. 

Протягом останніх 10 років слід відзначити дослідження, що проведене 

О. М. Любченко [128] і присвячене визначенню еволюції європейського 

парку як природно-антропогенного і дозвіллєво-розважального простору. 

Окрім цього уточнено особливості процесу інституалізації парків в Україні. 

Зарубіжні вчені вивчають особливості застосування тренажерів на 

відкритому повітрі в умовах міських парків [240]. 

Проведене нами дослідження показало ефективність використання 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення, зокрема у 

міських парках. Це, з однієї сторони, доповнило уже наведені наукові 

результати інших вчених в частині урізноманітнення форм та видів фізичної 

рекреації на відкритому повітрі в умовах міських парків, а з другої –  

показало більш універсальні можливості спортивної анімації, яка традиційно 

використовується в готелях на морських узбережжях. 

Вперше термін «анімація» (від лат. animation – оживляти, надихати, 

одухотворювати) з’явився ще на початку ХХ століття у Франції у зв’язку з 

введенням закону про створення різних асоціацій і трактувалось як 

діяльність, що спрямована на посилення живого інтересу до культури, 
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художньої творчості. У другій половині минулого століття термін «анімація» 

стали використовувати вже у декількох значеннях, де анімація розглядається 

ще і як діяльність зі створення мультфільмів. До кінця ХХ століття 

соціально-культурна анімація являє собою самостійний напрям психолого-

педагогічної діяльності у сфері культурного дозвілля [42, 121]. 

В ужитку туристичної діяльності та термінології готельного 

обслуговування виникло поняття «туристичної анімації» – вид діяльності, що 

скерована на задоволення анімаційних потреб туристів (осіб, які 

подорожують за межами місця їх постійного проживання на термін від                    

24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності із 

зобов’язанням залишити країну або місце перебування у визначений термін). 

Анімація в туризмі являє собою цілісний процес взаємодії аніматорів з 

туристами на основі поєднання формального керівництва та неформального 

лідерства фахівця, який здійснює взаємодію. В результаті такої взаємодії 

задовольняються рекреаційно-оздоровчі, культурно-освітні, культурно-творчі 

потреби та інтереси учасників зазначеного процесу, створюються умови для 

формування соціально активної особи, яка здатна до перетворення оточуючої 

дійсності й себе у ній [42, 209]. 

Анімація в туризмі почала активно розвиватися в останній чверті                  

ХХ століття, а за 15–20 років стала його невід’ємною складовою. Вона 

здійснюється на турпідприємстві (туркомплексі, готелі), транспортному 

засобі (круїзному теплоході, турпотязі, автобусі) або у місці перебування 

туристів (на міській площі, в театрах або парках міста), залучає туристів до 

різноманітних заходів через участь у спеціально розроблених програмах 

організації дозвілля. Основою туристичної анімаційної діяльності є 

використання людьми свого вільного часу для культурного саморозвитку та 

самореалізації, тому вона є суттєвою складовою туризмології [209].  

Як зазначає Т. І. Ільтьо [91], добре організована анімаційна робота – це 

критерій успішності туристичної діяльності і вирішальна умова ефективного 

функціонування готельного підприємства. Правильно організована анімація 
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не залишає гостя без належної уваги, а значить, він постійно зайнятий тим 

видом дозвілля, що доставляє йому задоволення, викликає позитивні емоції, 

формує прекрасний настрій і збуджує бажання повертатися до таких емоцій 

знову, а отже, й повернутися у готель. Анімаційна діяльність для успішного 

функціонування повинна, з одного боку, дотримуватися концепції закладу, з 

іншого – збільшувати спектр ексклюзивних та різноманітних анімаційних 

послуг, які змусять постійних відвідувачів повернутися у заклад 

неодноразово, а також привернути увагу потенційних відвідувачів. На 

українському ринку готельних послуг є всі перспективи для розвитку 

анімаційної діяльності. 

Серед значного розмаїття видів туристичної  анімації особливе місце 

відводиться спортивній анімації (аквааеробіка, водні шоу, ігри у волейбол, 

баскетбол, теніс, рухливі ігри, оздоровчий фітнес, прокат велосипедів та 

роликів, стрільба з луку та арбалету, дайвінг-центр тощо), яка все частіше 

розглядається фахівцями як окремий вид фізичної рекреації. 

 Аналіз фундаментальних праць [13, 120, 212, 213] дозволяє 

стверджувати, що важливою складовою фізичної рекреації, як самостійного 

напряму фізичної культури, є спортивна анімація – оздоровчо-рекреаційна 

рухова активність розважального характеру для отримання задоволення та 

посилення мотивації до активного відпочинку як необхідної умови ведення 

здорового способу життя. 

Завдяки своїй значимості та затребуваності спортивна анімація 

останнім часом набуває ознак самостійного виду анімаційної діяльності, 

оскільки її використання виходить за межі туристичного та готельного 

бізнесу (де вона почала формуватись) і все частіше використовується на 

спортивних спорудах під час офіційних спортивних змагань та масових 

спортивних заходів, а також у навчальних закладах та місцях масового 

відпочинку населення. Це особливо важливо для забезпечення належної 

систематичності та регулярності у проведенні заходів з огляду на те, що поки 
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люди в основному під час проведення дозвілля лише епізодично мають 

можливість брати участь у таких заходах. 

З точки зору системного підходу до анімаційної діяльності спортивна 

анімація виступає рекреаційною послугою, яка спрямована на формування 

анімаційного інтересу, задоволення специфічних потреб, та отримання 

позитивного анімаційного враження [43]. 

В системі туристичної рекреації уже накопичено відповідний досвід та 

система наукових знань [21, 121, 209, 238] щодо використання різних видів 

рухової активності (спортивної анімації) для покращення ефективності 

обслуговування туристів. В доповнення до цього, нами в результаті 

проведених досліджень доказана доцільність впровадження спортивної 

анімації й в місцях масового відпочинку населення, зокрема у міських парках 

під час їх вихідних та святкових днів. До реалізації відповідних програм 

можуть залучатись як місцеві жителі, так і туристи. 

 Окрім зазначеного нами в ході додаткових досліджень [154] 

встановлено, що саме спортивна анімаційна діяльність формує у підлітків з 

набутими вадами опорно-рухового апарату відчуття власної гідності та 

потрібності людям; вона є найкращим засобом для відновлення соціальних 

зв’язків підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату. Саме 

спортивна анімація актуалізує духовні потреби підлітків з вадами, які згодом 

допоможуть у подоланні психологічних і фізичних обмежень. Спортивна 

анімація дозволяє переключитися підлітку з негативних психоемоційних 

станів на позитивні, які сприяють стимулюванню потенційних фізичних і 

творчих здібностей підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату.  

 В результаті проведеного нами дослідження набули подальшого 

розвитку теоретичні положення про технологізацію процесу фізичної 

рекреації. Суттєвий внесок у формування та розвиток концепції рекреаційно-

оздоровчої діяльності різних груп населення зроблено науковою школою 

професора О. В. Андрєєвої. Цією вченою для підвищення ефективності 

залучення населення до занять руховою активністю та задоволення їх 
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рекреаційних потреб розроблено концепцію рекреаційно-оздоровчої 

діяльності різних груп населення, що є системою поглядів на теоретико-

методологічні та технологічні засади вказаної діяльності, і складається з 

теоретичної і практичної складової. Теоретична складова концепції містить 

діалектичний, особистісний, аксіологічний, діяльнісний, синергетичний, 

соціально-культурний, системний підходи, що покладено в основу мети, 

завдань, принципів і умов її реалізації. Практична складова включає в себе 

технологію проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності, що передбачала 

експериментально обґрунтовані форми, засоби і методи рекреаційно-

оздоровчої діяльності різних груп населення; враховує принципи 

проектування, педагогічні умови ефективної реалізації її змісту в навчальних 

закладах, оздоровчих таборах відпочинку, фізкультурно-оздоровчих клубах 

[14]. 

Розроблена О. В. Андрєєвою технологія проектування знайшла своє 

практичне застосування з модифікацією окремих структурних компонентів 

залежно від об’єкту впровадження у процес фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку [220], практику роботи літніх оздоровчих таборів 

з дітьми середнього шкільного віку (11–14 років) [47], позаурочну 

фізкультурно-оздоровчу та рекреаційну діяльність школярів старших класів 

[105], процес фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності осіб 

зрілого віку (на прикладі фізкультурно-оздоровчих боулінг-клубів) [162], а 

також у модель використання фітнес-технологій у процесі фізичного 

виховання для оздоровлення студентської молоді та організаційно-методичні 

засади її реалізації в умовах Палестини [215].  

Базуючись на зазначених теоретичних та емпіричних даних, з однієї 

сторони, а з іншої – на положеннях про доцільність для соціальних систем, як 

особливо складних, здійснювати декомпозицію мети на цілі нижчого 

порядку, досягнення яких забезпечуватиме реалізацію мети системи [116, 

176], нами було запропоновано визначати зміст технологічних операцій в 

залежності від первинних цілей фізичної рекреації. Така пропозиція 
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кореспондується з обґрунтованою ієрархією цілей системи спорту для всіх в 

Україні [66] та узгоджується із розробленою прогнозною моделлю розвитку 

громадського сектору в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності 

державних службовців (на матеріалі Фізкультурно-спортивного товариства 

«Спартак»), що зокрема грунтується на «дереві цілей» (основна–проміжні–

первинні цілі), «проблемно-цільовому ромбі» та оптимальних завданнях для 

вирішення встановлених проблем і досягнення визначених цілей [19]. 

 У ході проведеного нами дослідження отримано нові наукові знання, 

що розкривають додаткові особливості залучення волонтерів до організації і 

проведення рекреаційних заходів. Місцеві центри фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх», як комунальні установи, що покликані 

створювати сприятливі умови для залучення різних груп населення до 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності за місцем проживання і 

відпочинку, мають недостатні кадрові ресурси для реалізації інноваційних 

технологій. У зв’язку із зазначеним нами запропоновано цим центрам 

використовувати для підготовки та реалізації програми зі спортивної анімації 

у міських парках команди волонтерів, укомплектовані студентами вищого 

навчального закладу, які здобувають фах у сфері фізичної культури і спорту. 

До складу такої команди входить 8–12 волонтерів, які за функціями 

розподіляються на: проектувальників; агітаторів; технічний персонал; 

спортивних аніматорів; менеджера. Результати проведеного нами 

експерименту та акти впровадження їх в практику підтвердили ефективність 

такої організації діяльності команд волонтерів місцевих центрів фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх». 

 Отримані нами результати доповнюють наукові знання, що сформовані 

у дисертаційному дослідженні Т. Л. Лях [130]. Доведено, що за своєю 

сутністю соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп 

спрямована на створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку 

особистості, задоволення її соціокультурних потреб або відновлення соціально 

схвалених способів життєдіяльності людини. Працюючи на базі центрів 
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадських організацій і вищих 

навчальних закладів, студентські волонтерські групи здійснюють соціально-

педагогічну діяльність у профілактичному, інформаційно-просвітницькому, 

рекреативному, реабілітаційному, діагностико-корекційному, соціально-

рекламному, соціально-побутовому, охоронно-захисному і фандрейзинговому 

напрямах. Напрям діяльності студентської волонтерської групи, як правило, 

визначається місією та завданнями організації, на базі якої вона функціонує.  

Вказана вчена  обґрунтувала комплекс умов забезпечення діяльності студентських 

волонтерських груп. Об’єктивні умови становлять дві підгрупи: організаційні й 

методичні. Організаційні умови передбачають планування, організацію залучення 

та відбір волонтерів; управління роботою студентських волонтерських груп; 

адміністрування їх соціально-педагогічної діяльності; визнання та заохочення 

студентів-волонтерів. Методичними умовами є: вивчення потреб волонтерів у 

знаннях, уміннях та навичках, необхідних для роботи; упровадження програм їх 

підготовки; здійснення моніторингу й оцінки; супровід студентів-волонтерів 

шляхом супервізії та інтервізії. Суб’єктивними умовами забезпечення соціально-

педагогічної діяльності студентських волонтерських груп є мотиваційні, 

особистісні та когнітивно-операційні характеристики студентів-волонтерів. 

Охарактеризовані нами особливості залучення здобувачів вищої освіти до 

волонтерської діяльності, що сприяє формування практичних 

компетентностей майбутніх фахівців, підтверджують валідність розробленої 

З. П. Бондаренко [35] моделі організації волонтерської роботи майбутніх 

соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу. Ця модель 

спрямована на підвищення рівня підготовленості майбутніх соціальних 

педагогів до виконання професійних функцій через залучення їх до 

доброчинної діяльності, підтримки та розвитку соціальних ініціатив. Вона 

поєднує на базі Центру соціальних ініціатив і волонтерства суб’єктів 

волонтерської роботи, визначає мету, завдання, напрями та зміст підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у навчальному та позанавчальному процесі, 

позааудиторній роботі. У результаті експериментальної роботи відбулися 
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суттєві позитивні зрушення рівнів сформованості у майбутніх соціальних 

педагогів готовності до волонтерської роботи, що є інтегративним 

особистісним утворенням, ядро якого складають позитивне ставлення до 

професії, наявність певного комплексу знань, умінь та професійно-

особистісних якостей, потрібних для успішного здійснення волонтерської 

роботи. Встановлено, що професійне становлення та особистісний розвиток 

майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі 

забезпечується завдяки організації їх участі у волонтерській роботі. Завдяки 

цьому у нас є підстави стверджувати, що участь студентів, які навчаються за 

спеціальністю з фізичної культури і спорту, у волонтерській діяльності з 

проектування та реалізації програм спортивної анімації сприятиме їх 

подальшому професійному зростанню.  

 Проведене нами дослідження в частині використання команд 

волонтерів для досягнення важливого завдання із залучення різних груп 

населення до активного відпочинку підтверджує висновки І. В. Юрченко 

[228] про те, що процес становлення волонтерського руху в Україні як 

соціального інституту перебуває у завершальній фазі, рух розвивається і 

розширюється, активно продовжується робота з вдосконалення усіх його 

структур та систем.  

Вперше за підсумками соціологічного дослідження нами визначено 

такі особливості активного відпочинку різних груп населення у місцях 

масового відпочинку (на матеріалі міських парків): здебільшого 

використовується як частина комбінованого відпочинку; реалізується 

переважно у вихідні та святкові дні; характеризується одноманітністю та 

домінуванням різних видів прогулянок; сучасні види фізичної рекреації, в 

тому числі спортивна анімація, ще не отримали належної популярності. 

Отже, активний відпочинок, зокрема у міських парках, ще не став 

поширеною формою реалізації дозвілля в Україні. Такий висновок 

узгоджується з результатами соціального моніторингу рівня залучення 

населення до спорту для всіх [64], відповідно до яких лише троє зі ста 
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громадян України мають достатню рухову активність для зміцнення 

здоров’я, для 6% – характерна помірна зайнятість спортом, а у кожного 

третього з опитаних була низька рухова активність оздоровчої 

спрямованості. Більшість населення (56% респондентів) протягом року 

жодного разу не використовувала свій вільний час для занять спортом для 

всіх. Отримані нами дані кореспондуються з результатами дослідження, 

проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2016 року [86], про 

те, що лише 9% співгромадян займаються спортом майже щодня, 15% – 

сказали, що роблять це кілька разів на тиждень, 14% – кілька разів на місяць, 

12% – кілька разів на рік; водночас половина опитаних не займаються 

спортом взагалі.  

 Пасивне ставлення населення до спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення, зокрема у міських парках, як вперше виявлено нами, 

обумовлено такими чинниками: недостатність відповідної пропаганди та 

інформування населення; низький рівень особистої культури здоров’я; 

обмеженість доходів населення; невміння організувати власне дозвілля; 

організаційними перешкодами (недостатнє фінансування відповідної роботи 

з місцевих бюджетів; відсутність фахівців для підготовки та реалізації 

програм спортивної анімації у міських парках; дефіцит спортивних споруд у 

місцях масового відпочинку населення).   

 За наслідками проведеного дисертаційного дослідження нами вперше 

виділено стимулюючі чинники впливу на залучення населення до спортивної 

анімації у міських парках, а саме: посилення мотивації до здорового способу 

життя та рухової активності;  зняття психічної та фізичної втоми; досягнення 

належного фізичного стану; забезпечення інформаційно-заохочувального 

впливу засобів масової інформації; отримання задоволення від участі в 

програмах спортивної анімації; включення до програм спортивної анімації 

видів рухової активності, що відповідають потребам відвідувачів у різні 

вікові періоди; залучення до роботи з організації та проведення спортивної 
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анімації у місцях масового відпочинку населення центрів фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх».  

 На основі отриманих нами результатів вперше науково обґрунтовано 

технологію проектування та реалізації програм спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків), що 

характеризується поєднання декомпозиції мети (основної цілі) на проміжні та 

первинні цілі, які обумовлюють відповідно складові технології та 

технологічні операції, а також врахуванням особливостей активного 

відпочинку різних груп населення та стримуючих і стимулюючих чинників 

залучення їх до спортивної анімації.  

 Таким чином, у ході проведеного нами дослідження отримано нові 

науково обґрунтовані результати, які вирішують актуальне завдання із 

проектування та реалізації програм спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення.      

Отримані результати дозволили підтвердити: 

 наявні положення про низький рівень залученості населення в 

Україні до оздоровчо-рекреаційної рухової активності (М. В. Дутчак [64],                

О. М. Кириленко [99], О. В. Андрєєва [14]);  

 значні потенційні можливості міських парків для активного 

відпочинку різних груп населення (J. Kruger [253], G. Godbey, A. Mowen 

[244], О. М. Любченко [128], L. Cranney [240]);   

 ефективність роботи центрів фізичного здоров’я населення «Спорт 

для всіх» із залучення осіб до організованої рухової активності оздоровчої 

спрямованості під час дозвілля (М. В. Дутчак [66], О. М. Вареник [39],                     

О. М. Жданова [79]);  

 роль рухової активності як генеруючого чинника здорового способу 

життя (H. Kohl [252], В. О. Кашуба [94], С. М. Футорний [214]).    
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В ході дослідження доповнено та вдосконалено:  

 наукові положення про фізичну рекреацію у контексті залучення 

населення до рухової активності (Т. Ю. Круцевич [120], Є. Н. Приступа [212], 

А. Г. Фурманов [213], О. В. Андрєєва [13]);  

 теоретичні та емпіричні  знання про функціонування та розвитку 

анімаційної діяльності загалом та спортивної анімації зокрема (Л. В. Тарасов 

[204],  M. Napierała [259], Camarda A. [238], А. І. Альошина [4]); 

 відомості про технологічні особливості проектування та реалізації 

програм із залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності (О.Л. Благій [31], К. Г. Пацалюк [162], R. J. Barcelona, M. S. Wells,                 

S. Arthur-Banning [235]);   

 підходи до відбору, підготовки та використання волонтерів для 

залучення населення до рухової активності (Т. Л. Лях [130], І. В. Юрченко 

[228], Л. Я. Чеховська [221]). 

Принципово новим в дисертації є: 

 використання диференціації мети соціальної системи на складові її 

цілі як основи для характеристики операцій розробленої технології, що 

враховує особливості, позитивні і негативних ознаки відповідного явища; 

 визначення особливостей активного дозвілля осіб у міському парку 

як одному з місць масового відпочинку населення; 

 з’ясування стримуючих та стимулюючих чинників впливу на 

залучення населення до спортивної анімації у міських парках; 

 експериментальне обґрунтування ефективності запропонованої 

технології проектування та реалізації програм спортивної анімації у місцях 

масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків).         
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз літературних джерел та інформаційних ресурсів мережі 

Інтернет з упровадження спортивної анімації у місцях масового відпочинку 

населення свідчить, що вказана проблема обумовлена такими протиріччями 

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 відпочинку 

населення, насамперед у міських парках; практичною необхідністю 

впровадження програм спортивної анімації у міських парках та відсутністю 

науково обґрунтованої технології проектування та реалізації таких програм, 

що мають базуватись на вивченні особливостей, стримуючих та 

стимулюючих чинників цього процесу та відповідати сучасним 

концептуальним положенням технологізації активного дозвілля особистості.  

2. Активний відпочинок різних груп населення в міських парках 

характеризується такими особливостями: вказаний вид відпочинку більшістю 

відвідувачів міських парків (53,7 %) використовується як частина 

комбінованого в поєднанні з пасивним, а для більш як третини (37,8 %) 

активний відпочинок є домінуючим; у міських парках для активного 

відпочинку використовуються переважно вихідні та святкові дні й триває він 

від однієї до більше як трьох годин у другій половині дня, на це вказала 

більшість респондентів; активний відпочинок відвідувачів міських парків 

характеризується одноманітністю та домінуванням різних видів прогулянок з 

використанням ходьби (відмітили 70,5 % опитаних) та бігу (20,0 %), рідше – 

велосипеда (15,0 %) та інколи – лиж (3,3 %);  інші види рухової активності, 

що в основному реалізуються в міських парках, також є простими й 

традиційними, зокрема – це ранкова (40,8 %) та атлетична (11,5 %)  

гімнастики; сучасні види фізичної рекреації, в тому числі спортивна анімація, 

ще не отримали належної популярності в місцях масового відпочинку 
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населення, зокрема в міських парках; у заходах зі спортивної анімації не 

брала участі абсолютна більшість респондентів (84,2 %), хоча значна їх 

частина (46,2 %) вказують на важливість та своєчасність впровадження таких 

програм у місцях масового відпочинку населення; стан організації 

спортивної анімації у міських парках визначається більшою половиною 

експертів (53,6 %) як незадовільний.     

3. Стримуючі чинники впливу на залучення населення до спортивної 

анімації у міських парках об’єднують причини, які обумовлюють пасивне 

ставлення населення до такого виду фізичної рекреації, а також виявлені 

організаційні перешкоди. Відвідувачі міських парків та експерти до числа 

головних таких причин відносять (за консолідованою оцінкою – середнє 

значення частки респондентів та експертів): 1) недостатність відповідної 

пропаганди та інформування населення (62,5 %); 2) низький рівень особистої 

культури здоров’я (38,5 %); 3) обмеженість доходів населення (37,8 %);                      

4) невміння організувати власне дозвілля (34,5 %). Серед організаційних 

перешкод провідне місце посідає недостатнє фінансування відповідної 

роботи з місцевих бюджетів (60,9 %), відсутність фахівців для підготовки та 

реалізації програм спортивної анімації у міських парках (46,9 %) і мала 

кількість тут спортивних споруд (30,3 %).   

4. Стимулюючі чинники впливу на залучення населення до спортивної 

анімації у міських парках: посилення відповідної мотивації відвідувачів 

парків, зокрема формування потреб ведення здорового способу життя 

(консолідована оцінка респондентів та експертів – 62,1 %), рухової 

активності (40,9 %), зняття психічної та фізичної втоми (35,2 %), досягнення 

належного фізичного стану (32,3 %); забезпечення інформаційно-

заохочувального впливу засобів масової інформації на відвідувачів міських 

парків (41,1 %); отримання особами різних вікових груп задоволення від 

участі в програмах спортивної анімації (31,8%); включення до програм 

спортивної анімації для осіб юнацького віку оздоровчих видів гімнастики (на 

це вказало 38,5 % респондентів відповідної вікової групи), рекреаційних 
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рухливих ігор (25,0 %) та елементів народних і сучасних танців (17,3 %), для 

осіб зрілого віку – рекреаційних рухливих ігор (41,1 %), оздоровчих видів 

гімнастики (36,7 %), оздоровчої ходьби та бігу (16,8 %), а для осіб похилого 

та старшого віку – оздоровчої ходьби і бігу (59,3 %), оздоровчих видів 

гімнастики (15,7 %), рекреаційних рухливих ігор (13,9 %) та елементів 

народних і сучасних танців (11,1 %); залучення до роботи з організації та 

проведення спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення 

центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (консолідована 

оцінка респондентів та експертів – 66,3 %), органів місцевого 

самоврядування (59,9 %), засобів масової інформації (43,7 %) та міських 

парків (40,6 %). 

5. Серед п’яти напрямів удосконалення роботи з впровадження 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків)  найбільш значимим експерти визначили «обґрунтування та 

використання технології проектування та реалізації спеціальних програм» 

(сума рангів – 36). Установлено високий рівень узгодженості зазначених 

оцінок експертів (коефіцієнт конкордації Кенделла – W = 0,81); цей рівень 

характеризується й високою статистичною значущістю (χ² = 90,72,  p ≤ 0,01).  

6. Обґрунтовано технологію проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків), теоретико-методологічною основою якої є базові положення 

технологізації зазначеного процесу (сучасне трактування основних 

положень, принципи, вимоги та характерні ознаки відповідних програм, 

запропонована нами гіпотеза про доцільність поєднання в структурі вказаної 

технології декомпозиції основної цілі та технологічних операцій).  

Мета (основна ціль) розробленої технології – впровадження спортивної 

анімації у місцях масового відпочинку населення, зокрема у міських парках, 

для підвищення рівня оздоровчо-рекреаційної рухової активності особи і на 

цій основі покращення її фізичного та психічного стану й залучення до 

здорового способу життя. Для досягнення цієї мети її доцільно розділи на дві 
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проміжні цілі: визначення змісту програм спортивної анімації та залучення 

осіб до виконання програм спортивної анімації.  

Перша проміжна ціль реалізується в процесі проектування вказаних 

програм (перша складова технології) та диференціюється на такі первинні 

цілі і обумовлені ними технологічні операції: здійснення аналізу потенціалу 

існуючої матеріально-технічної бази досягається шляхом ознайомлення та 

опису наявного простору та споруд, інвентарю та обладнання; наведення 

характеристики спрямованості та структури програм з урахуванням вікових 

та статевих особливостей відвідувачів – проведення їх опитування на 

вказаний предмет, а також для виявлення відповідних інтересів та потреб; 

комплектування програм – формування та регулярне поновлення банку 

засобів різних видів рухової активності, що можуть використовуватись у 

спортивній анімації, та описання програми. 

Другій проміжній цілі відповідає друга складова технології – реалізація 

програм, що передбачає такі первинні цілі та детерміновані ними 

технологічні операції: поява у відвідувачів інтересу до програм досягається 

шляхом інформування про їх зміст, переваги й привабливі характеристики; 

підготовка місця для анімаційних заходів програм – проведення розмітки та 

озвучення майданчиків, виділення необхідного інвентарю та обладнання; 

безпосереднє проведення заходів програм – забезпечення участі в них 

відвідувачів; визначення ефективності програм – здійснення тестування та 

опитування відвідувачів; корекція програм спортивної анімації – внесення 

змін до змісту, місця проведення та розкладу заходів у межах програми як в 

процесі її реалізації, так і після завершення під час її проектування для 

нового сезону.  

7. Після впровадження технології проектування та реалізації програм 

спортивної анімації у місцях масового відпочинку населення (на матеріалі 

міських парків) відзначено статистично достовірне підвищення рівня рухової 

активності як у батьків (χ2 = 10,41; p < 0,01), так і у дітей (χ2 = 6,50; p < 0,05). 

Після експерименту чоловіки і жінки стали витрачати на рухову активність 
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різної спрямованості, передусім під час дозвілля, більше часу, ніж до його 

проведення, у 3,3 та 3,9 разів відповідно. У їхніх дітей 8–10 років 

збільшилась тривалість виконання вправ помірної інтенсивності (у дівчаток – 

у 2,7 раза, хлопчиків – у 3,9 раза), а рухової активності високої              

інтенсивності – у 1,8 раза як у дівчаток, так і хлопців. Зафіксовано тенденцію 

до підвищення рівня задоволення від участі у вказаних програмах осіб різних 

вікових та гендерних ознак. Позитивною є динаміка психоемоційного стану 

батьків (статистично достовірно (p < 0,05) збільшилась частка осіб із 

середнім та високим рівнями активності та самопочуття). Зросла кількість 

батьків (p < 0,05), маса тіла яких відповідає нормі. Участь у програмах 

спортивної анімації та обумовлене цим  підвищення рівня рухової активності 

різної спрямованості детермінували підвищення резервів функціонування 

серцево-судинної та дихальної систем як у батьків, так і у дітей. Серед 

показників фізичної підготовленості у чоловіків та жінок відзначено 

статистично достовірний (p < 0,01) приріст силових здібностей та гнучкості, 

а у їхніх дітей аналогічно покращились показники сили та витривалості, а 

також гнучкості (p < 0,01) – у хлопчиків та спритності (p < 0,05) – у дівчаток.  

Відбулась переорієнтація поведінки батьків щодо розуміння важливості та 

необхідності дотримання здорового способу життя. Значна частина дітей 

(71,9 %) змінила зміст свого дозвілля з пасивного на використання різних 

видів рухової активності.  

Синтезування результатів проведеного експерименту свідчить, що 

обґрунтована нами технологія забезпечує підвищення рівня оздоровчо-

рекреаційної рухової активності особи й на цій основі покращення її 

фізичного та психічного стану й залучення до здорового способу життя. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються в обґрунтуванні та 

впровадженні програм спортивної анімації в різних місцях масового 

відпочинку населення (на центральних міських майданах, міських пляжах, у 

торговельних комплексах та інших).    
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Додаток А 
 

АНКЕТА 
Шановний респонденте! 

Анкетування проводиться з метою отримання інформації щодо визначення соціально-психологічних 
факторів та мотиваційних пріоритетів, які впливають на рівень залучення населення до спортивної 
анімації у місцях масового відпочинку(на прикладі міських парків). Для достовірності результатів, Вам 
необхідно вдумливо і відповідально дати відповідь на кожне запитання. Анкета – анонімна, проте ваші 
відверті відповіді допоможуть нам у проведенні дослідження.  
1. Вік: 

 16-20 роки  51-60 роки 
 21-30 роки  61-70 роки 
 31-40 роки  71-80 роки 
 41-50 роки  

2. Стать: 
 жіноча  чоловіча 

3. Освіта: 
 середня  неповна вища 
 середня спеціальна  вища 

4. Сімейний стан: 
 неодружений (на)  розлучений (на) 
 одружений (на)  вдова (вдівець) 

5. Наявність дітей: 
 немає  2 дітей 
 1 дитина  3 дітей і більше 

6. Ваш рід діяльності: 
 учень  службовець 
 студент  військовослужбовець 
 робітник  підприємець 
 керівник підприємства, установи  пенсіонер 
 безробітний  

7. Ваш матеріальний достаток 
 до 1000 гривень  від 3000 гривень і більше 
 від 1000 гривень до 2000 гривень  утримуюсь від відповіді 
 від 2000 гривень до 3000 гривень  

8. Як Ви проводите свій вільний час (відміти 1-3 позиції): 
 читаю художню літературу  відвідую спортивні заходи 
 читаю газети та журнали  гуляю з твариною 
 малюю  приділяю час дітям 
 слухаю музику  відвідую кіно та театр 
 займаюсь фотографією  відвідую бари, ресторани 
 займаюсь фізичною культурою і спортом  відвідую рекреаційні зони (парк, озеро, річка, ліс) 
 зустрічаюсь або спілкуюсь із друзями, 

знайомими, родичами 
 за комп’ютером 

 відвідую мистецькі заходи  здійснюю піші прогулянки 
 відвідую дискотеки та нічні клуби  здійснюю вело прогулянки 
 відвідую атракціони  дивлюсь телевізор 

9. Якому відпочинку Ви надаєте перевагу: 
 в основному активному  в основному пасивному 
 більше активному, ніж пасивному  складно відповісти 
 більше пасивному, ніж активному  

10. Коли ви організовуєте свій активний відпочинок: 
 у вільний від навчання час  у вихідні дні 
 у вільний від роботи час  

11. Яким видам рухової активності ви надаєте перевагу (відміти 1- позиції): 
 ходьбі  теніс 
 бігу  бадмінтону 
 футболу  логічним іграм 
 рекреаційним іграм  баскетболу 
 танцям  волейболу 
 катанні на роликах  вправам в альпінпарку 
 їзді на велосипеді  плаванню 
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 катанні на скейборді  йозі 
 силовій гімнастиці  фрізбі 
 сквошу  їзда на лижах 
 оздоровчий фітнес  ранкова гімнастика 

12. Як часто ви відвідуєте міський парк: 
 один раз в тиждень  кожен день 
 два рази в тиждень  при наявності вільного часу 
 три рази в тиждень  

13. Яку кількість часу ви проводите у міському парку: 
 1 годину 
 2 години 
 3 години і більше 

14. У який період Ви найчастіше відвідуєте міський парк: 
 цілий рік  літній період 
 зимовий період  осінній період 
 весняний період  

15. Вкажіть найбільш сприятливий час для відвідування міського парку: 
 до 12.00 
 з 12.00 до 15.00  
 з 15.00 до 18.00 

16. Вкажіть основні мотиви, які спонукають Вас до вибору певного виду рухової активності у 
міському парку (відмітити 1-3 позиції): 

 відпочити та розважитись  оздоровитись 
 потреба залишитись на одинці   необхідність у спілкуванні 
 потреба у руховій активності  просто отримати задоволення 
 відновлення після хвороб або травм  потреба більше часу проводити із сім’єю 
 відволіктися від побутових та робочих проблем  зняти психічне та фізичне фізичне навантаження 

17. Назвіть основні причини, які перешкоджають Вам організовувати активне дозвілля у міському 
парку: 

 недостатньо часу  матеріальне становище 
 відсутність власного спортивного інвентарю  відсутність місць з організованою дозвільною 

діяльністю 
 відсутність спеціально обладнаних спортивних 

майданчиків 
 паркова зона знаходиться далеко від місця 

проживання 
18. Вкажіть найбільш важливі складові паркової зони, які необхідні для проведення активного 
дозвілля у міському парку: 

 вело доріжки  створення груп за інтересами 
 наявність пунктів прокату спортивного 

інвентарю 
 присутність інструкторів, які могли б 

забезпечити організацію різних видів рухової 
активності  

 наявність спеціально обладнаних зон  
19. Чи знайомі Ви із анімаційними послугами: 

 так  ні 
 частково  ніколи не чув(ла) про це 

20. Визначте Ваше ставлення до анімаційних послуг: 
 позитивне 
 негативне 
 не можу дати відповідь 

21. Які види анімаційних послуг ви використовували під час Вашого дозвілля: 
 готельну анімацію  дитячу анімацію 
 спортивну анімацію  ніяку 
 туристичну анімацію  

22. Чи реалізовуються анімаційні програми у місцях масового відпочинку населення Вашого міста: 
 так 
 ні  
 не знаю 

23. Як на Вашу думку, чи необхідно впроваджувати спортивну анімацію у ММВН: 
 так, це важливо і вкрай необхідно для населення  ні, немає такої необхідності 
 бажане, але немає крайньої необхідності  важко відповісти 

 
24. Як на Вашу думку, чи є необхідні умови, у міському парку Вашого міста, для реалізації програм 
спортивної анімації: 



196 
 

 

 так  ні 
 скоріше так, ніж ні  важко відповісти 
 скоріше ні ніж так  

25. Які види послуг слід включати у програми спортивної анімації у міському парку Вашого міста: 
 народні рухливі ігри  оздоровчі види гімнастики 
 рекреаційні ігри  туризм 
 оздоровчий біг, ходьбу  спортивні ігри 
 орієнтування  нетрадиційні види рухової активності 
 танці  

26. Вкажіть причини низької організації спортивної анімації у міських парках: 
 відсутність підготовлених спортивних анімато рів як волонтерів 
 низький рівень відповідного методичного забезпечення 
 мала кількість площинних загальнодоступних спортивних споруд 
 недостатня кількість спортивного інвентарю 
недостатнє фінансування 

Ваш варіант __________________________________________________________________________________ 
 
27. Вкажіть основні причини, які обумовлюють пасивне ставлення населення до спортивної анімації у 
міських парках (відмітити 1-3 позиції) 

 патерналістичні настрої 
 відсутність вільного часу 
 рівень доходів 
 невміння організовувати власне дозвілля 
 невміння організовувати власне дозвілля 
 низький рівень культури здоров’я 
 стан здоров’я 
 відсутність відповідного інтересу 
 відсутність стимулів 
низький рівень пропаганди та реклами 
місце розташування міського парку 

28. Вкажіть найбільш вагомі чинники, які здатні позитивно впливати на залучення населення до 
спортивної анімації у міських парках (відмітити 1-3 позиції) 

 задоволення від участі у заходах зі спортивної анімації 
 бажання бути здоровим 
 потреба у знятті фізичної та психічної втоми 
 бажання підтримувати себе у хорошій формі 
 потреба у руховій активності 
 потреба у спілкуванні 
 поради друзів 
 особлива спортивна подія 
 приклад відомого спортсмена 
 приклад державного діяча 
 достатній рівень добробуту 

29. Вкажіть, які структури найбільшою мірою сприяють (чи мають сприяти) вирішенню завдання 
щодо широкого залучення населення до спортивної анімації у міських парках (відмітити 1-3 позиції) 

 органи виконавчої влади 
 міські парки 
 центри «Спорт для всіх» 
 федерації з видів спорту 
 добровільні спортивні товариства 
 засоби масової інформації 
 керівники підприємств, установ та організацій 
 профспілки 
 молодіжні організації 
 медичні установи 
 політичні партії 
 політики різних рівнів 
 відомі спортсмени 
 спортивні клуби 
 підприємці 

 
Дякуємо за допомогу! 
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Додаток Б 
 

Опитувальник-анкета для батьків 
«Орієнтовна оцінка здорової поведінки» 

№  
п/п 

Питання для оцінки здорової поведінки Бали 

1. Скільки разів на тиждень Ви займаєтесь фізичною культурою 
мінімум 20 хвилин без перерви? 

 

3 дні і більше 10 
1-2 дні   4 
Жодного разу 0 

2. Як за часто Ви палите?  
ніколи   10 
дуже рідко 5 
Інколи 3 
кожного дня 0 

3. Яку кількість алкоголю Ви вживаєте?  
Взагалі не вживаю  10 
Не більше однієї порції (50 г міцних напоїв) в тиждень 8 
2-3 порції на тиждень, але не більше 2 в день 6 
4-6 порцій на тиждень, деколи більше 2 в день 2 
більше ніж 6 порцій на тиждень  0 

4. Скільки разів на тиждень Ви снідаєте?  
жодного разу  0 
1-2 рази 2 
3-4 рази 5 
5-6 разів 8 
7 разів 10 

5. Як часто Ви їсте між основними прийомами їжі?  
Ніколи 10 
1-2 рази на тиждень  8 
3-4 рази на тиждень 6 
5-7 разів на тиждень  4 
8-10 разів на тиждень 2 
більше 10 разів на тиждень 0 

6. Скільки часу на добу Ви спите?  
Більше ніж 10 годин 4 
9-10 годин 8 
7-8 годин  10 
5-6 годин  6 
менше ніж 5 годин 0 

7. Яке співвідношення Вашої ваги до ідеальної у відповідності до росту 
та віку? 

 

перевищує більше ніж на 30%  0 
перевищує  на 21-30%  3 
перевищує на 11-20%  6 
перевищує не більше ніж на 10%  10 
нижче на 11-20%  6 
нижче на 21-30%  3 
нижче більше ніж на 30%  0 

 Загальна кількість балів  
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Додаток В 
 

Анкета для дітей 8-10 років,  
які відвідували програми спортивної анімації у міському парку 

ми пропонуємо тобі відповісти на запитання, які дадуть можливість з’ясувати твоє 
ставлення до занять фізичними вправами, а також причини, що впливають на рівень 
здоров’я. 

1. Скільки тобі років? 
 6  8  10 

       7  9  
2. Як ти навчаєшся у школі? Бали: 
 - 1   - 5  - 9 

       - 2  - 6  - 10 
 - 3  - 7  - 11 
 - 4  - 8  - 12 
3. Чи виконуєш ти ранкову зарядку? 
 Регулярно  Іноді  Не виконую 
4. Скільки уроків фізичної культури на тиждень проводиться у твоїй школі? 
 2 уроки  4 уроки 

       3 уроки  5 уроків 
5. Чи подобається тобі займатися на уроках фізичної культури? 
 Так  Ні 
6. Яким видом спорту ти займаєшся__________________________________________ 
7. Якщо ні, то чому? Вкажи причини_________________________________________ 
8. Чому ти почав займатися спортом? 

     приклад батьків  бажання бути першим 
     порада лікаря  хочу бути першим 
     подобається вид спорту хочу бути схожим на відомого спортсмена 
    Що ще, вкажи сам__________________________________________________________ 

9. Як батьки ставляться до твоїх занять спортом? 
 Свалюють  Не схвалюють  Байдуже 
10. Чи проводяться у Вашій школі: 
- фізкультхвилинки? 
 Так  Ні  Іноді 
- спортивні свята? 
 Так  Ні  Іноді 
11. Чи береш ти участь у спортивних заходах? 
 Так  Ні  Іноді 
12. Як ти вважаєш, чи впливають заняття фізичними вправами на твоє здоров'я? 
 Так  Ні  Незнаю 
13. Щоб бути здоровим треба: 
 займатися фізичною 
культурою 

 дотримуватися 
режиму дня 

 правильно 
харчуватися 

 Що ще? Вкажи__________________________________________________________ 
14. Чому потрібно бути здоровим?______________________________________________ 
15. Що більш вього ти полюбляєш робити у вільний час? 
 дивлюсь телевізор  просто відпочиваю 

      читаю книги  займаюсь фізичною культурою 
 гуляю  роблю уроки 
 займаюся на 
комп'ютері 

 Що ще? Вкажи сам_______________________ 
 
Щиро дякуємо за відповіді! 
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Додаток Г 
 

Лист експертної оцінки фахівцями сфери фізичної культури і спорту 
щодо розробки та впровадження програм спортивної анімації у місцях масового 

відпочинку населення (на матеріалі міських парків) 
 

Шановний колего! Просимо Вас дати відповідь на низку запитань, що стосується 
розробки та впровадження програм спортивної анімації у місцях масового відпочинку 
населення (на матеріалі міських парків). Вашу думку Ви може висловити поставивши 
відмітку навпроти обраної відповіді на запитання. 
 
1. Дайте загальну оцінку ефективності роботи у державі щодо залучення різних груп 
населення до спортивної анімації у міських парках: 
  ефективна робота 
  швидше ефективна, ніж ні 
  швидше неефективна, ніж ефективна 
  неефективна  
  вважаю, що така робота не здійснюється взагалі  
2. Оцініть наскільки активні форми відпочинку у міських парках на сьогодні є 
популярними: 
  надзвичайно популярні 
  достатньо популярні 
  майже популярні 
  малопопулярні 
  не популярні взагалі 
3. Оцініть важливість впровадження програм спортивної анімації у міських парках: 
  дуже важливо 
  швидше важливо 
  швидше не важливо 
  зовсім не важливо 
  важко відповісти 
4. Оцініть загальний стан організації спортивної анімації у міських парках Вашого 
міста: 
  незадовільно 
  задовільно 
  добре 
  дуже добре 
  важко відповісти 
5. Вкажіть причини низької організації спортивної анімації у міських парках: 
  відсутність підготовлених спортивних аніматорів як волонтерів  
  низький рівень відповідного методичного забезпечення 
  мала кількість площинних загальнодоступних спортивних споруд  
  недостатня кількість спортивного інвентарю та обладнання 
  недостатнє фінансування 
Ваш варіант ______________________________________________________ 
6. Вкажіть основні причини, які обумовлюють пасивне ставлення населення до 
спортивної анімації у міських парках (відмітити не більше трьох позицій): 
  патерналістичні настрої     стан здоров’я 
  відсутність вільного часу   відсутність відповідного інтересу 
  рівень доходів   відсутність стимулів 
 невміння організовувати власне дозвілля  низький рівень пропаганди та реклами  
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  низький рівень культури здоров’я  місце розташування міського парку  
 
7. Вкажіть найбільш вагомі чинники, які здатні позитивно впливати на залучення 
населення до спортивної анімації у міських парках (відмітити не більше трьох 
позицій): 
  задоволення від участі у заходах зі 
спортивної анімації 

  поради друзів 

  бажання бути здоровим   вплив ЗМІ 
 потреба у знятті фізичної та психічної 
втоми 

  особлива спортивна подія 

 бажання підтримувати себе у хорошій 
фізичній формі 

  приклад відомого спортсмена  

  потреба у руховій активності   приклад державного діяча 
  потреба у спілкуванні   достатній рівень добробуту 

8. Вкажіть, які структури найбільшою мірою сприяють (чи мають сприяти) 
вирішенню завдання щодо широкого залучення різних груп населення до спортивної 
анімації у міських парках (відмітити                             1-3 позиції): 
  виконавчої влади   профспілки 
  міські парки   молодіжні організації 
  центри «Спорт для всіх»   медичні установи 
  федерації з видів спорту   політичні партії 
  добровільні спортивні товариства   політики різних рівнів 
  засоби масової інформації    відомі спортсмени 
  керівники підприємств, установ та 
організацій 

  спортивні клуби 
 Підприємці 

9. Які першочергові заходи, на Вашу думку, необхідно здійснити для підвищення 
рівня залучення різних груп населення до спортивної анімації у міських парках: 
____________________________________________________________________ 
10. Ваш вік: _____ років 
11. Стать:  

 жіноча  чоловіча 
7. Освіта: 

 вища  середня 
 неповна вища  

13. Науковий ступінь: 
 кандидат наук  доктор наук 

14. Почесні звання: 
  Заслужений працівник фізичної культури і спорту України 
  Заслужений працівник в інших сферах   
15. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту ____ років 
16. Ваша посада____________________________________________________  
 
 

Дякуємо за допомогу! 
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Додаток Д 

Окреме заняття програми спортивної анімації для сімей з дітьми 8-10 років  
В Івано-Франківському міському парку імені Т. Г. Шевченка  

Час 
проведення 

Заходи Тривалість 
заходу   

Місце проведення Функції команди волонтерів  

Субота 
14.30-15.00 Збір та інструктаж команди 

волонтерів 
  Менеджер команди ознайомлює членів з 

розкладом проведення заходів та розподіляє 
обов’язки між ними.   

15.00-15.10 Загальна руханка 10 хв. Центральна алея Агітатори залучають відвідувачів до участі. 
Технічний персонал забезпечує музичний 
супровід. Учасників розташовують у 
декілька шеренг. Дистанція між шеренгами 2 
кроки. Спортивні аніматори розташовуються 
на відстані 3-4 м, один з них коментує 
вправи. 

15.20-15.40 Танцювальна аеробіка 20 хв. Сцена  міського парку Агітатори залучають відвідувачів до участі. 
Технічний персонал забезпечує музичний 
супровід. Спортивний аніматор перешиковує 
учасників коментує та проводить захід. 

 Перерва   Агітатори залучають відвідувачів до участі 
та спрямовують відвідувачів до місця 
проведення заходів. Технічний персонал 
готує майданчик та необхідний інвентар та 
обладнання. 

16.00-16.10 Гра «Повторюй за мною» 10 хв. Спортивний майданчик Технічний персонал роздає скакалки усім 
учасникам. Спортивні аніматори 
перешиковують учасників в коло, 
пояснюють правила гри, нараховують 
штрафні очки та визначають переможця. 
 

16.20-16.30 Гра «Біг по коридорах» 10 хв. Спортивний майданчик Технічний персонал позначає «коридори». 
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Спортивні аніматори перешиковують 
учасників у колони, пояснюють правила гри, 
слідкують за виконанням правил гри,  
нараховують штрафні очки та визначають 
переможця. 

16.40-16.50 Гра «Боротьба за м’яч у колах» 10 хв. Спортивний майданчик Технічний персонал позначає кола. 
Спортивні аніматори пояснюють правила 
гри, визначають ведучих, слідкують за 
виконанням правил гри, нараховують 
штрафні очки та визначають переможця. 

 Перерва   Агітатори залучають відвідувачів до участі 
та спрямовують відвідувачів до місця 
проведення заходів. Технічний персонал 
готує майданчик, інвентар та обладнання. 

17.00-17.10 Гра «Біг з обручем» 10 хв. Спортивний майданчик Технічний персонал роздає обручі 
учасникам. Спортивні аніматори визначають 
команди по 4 особи. Пояснюють правила 
гри, слідкують за їх виконанням, фіксують 
прихід учасників та визначають переможця. 

17.20-17.40 Гра «Візьми м’яч » 10 хв. Спортивний майданчик Технічний персонал розкладає тенісні м’ячі 
по колу. Спортивні аніматори пояснюють 
правила гри, подають команди та 
визначають переможця.  

17.50-18.00 Естафета «Стрибки в мішках» 10 хв. Спортивний майданчик Технічний персонал розтавляє стійки та 
роздає мішки. Спортивні аніматори 
визначають команди, слідкують за 
виконанням правил гри та визначають 
переможця. 

 Підведення підсумків   Технічний персонал прибирає місце 
проведення, проектувальники проводять збір 
інформації. 
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Додаток Е 
Розподіл анімаційних заходів у міському парку для сімей з дітьми 8-10 років  

 
№ 
п/п Зміст 

Місяць / тижні 
Травень Червень  Липень  Серпень  Вересень  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
1. Рухливі ігри:                       
 Гра «Повторюй за мною» +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Гра «Біг по коридорах» +   + +  +  + + +   +  +  + +   + 
 Гра «Боротьба за м’яч у колах» +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Гра «Біг з обручем» +   + +  +  + + +   +  +  + +   + 
 Гра «Візьми м’яч » +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Гра «Ловці» +   + +  +  + + +   +  +  + +   + 
 Гра «Квінтас» +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Гра «Доріжки» +   + +  +  + + +   +  +  + +   + 
 Гра «Через кордон»  + +   +  +    + +  +  +   + +  
 Гра «Линва»  +  +   +  +  + +    +   + +   
 Гра «Боротьба за булаву»  + +   +  +    + +  +  +   + +  
 Гра «Гінці»  +  +   +  +  + +    +   + +   
 Гра «Чорний лицар»  + +   +  +    + +  +  +   + +  
 Гра «Квач»  +  +   +  +  + +    +   + +   
 Гра «Літаки»  + +   +  +    + +  +  +   + +  
 Гра «Лабіринт»  +  +   +  +  + +    +   + +   
 

2. 
 
Конкурси: 

                      

 Конкурс на визначення найсильнішої сім’ї +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Конкурс на визначення найспритнішої сім’ї +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Конкурс на виявлення найвлучнішої сім’ї  +  +   +  +  + +    +   + +   
 Конкурс на виявлення найстрибучішої сім’ї  +  +   +  +  + +    +   + +   
 

3. 
 
Естафети: 

                      

 Естафета «Стрибки в мішках» +   + +  +  + + +   +  +  + +   + 
 Естафета «Тачка» +    +     +    +    +    + 
 Колова естафета   +   +  +     +  +  +    +  
 Естафета з м’ячами   + +  + + + +  +  +  + + +  +  +  
 

4. 
 
Квест-ігри 

  
+ 

          
+ 

        
+ 
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5. Танцювально-розважальні заходи:                       
 Загальна руханка +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Танцювальна аеробіка +   + +  +  + + +   +  +  + +   + 
 Хіп-хоп +  +  + +  +  +   + + +  + +   + + 
 Танцювальна терапія  +          +        +   
 

6. 
 
Спортивні ігри: 

                      

 Фрізбі  +  +   +  +  + +    +   + +   
 Футбол  +  +   +  +  + +    +   + +   
 Волейбол   +   +  +     +  +  +    +  
 

7. 
 
Елементи туризму: 

                      

 Складання туристичного рюкзака  +          +        +   
 Встановлення палатки   +   +  +     +  +  +    +  
 

8. 
 
Опитування: 

                      

 рівень задоволеності осіб + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 кількість залучених до анімаційних програм та частота їх участі в 

анімаційних заходах 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 дотримання здорового способу життя +          +           + 
 рівень психоемоційного стану +          +           + 
 виявлення нових інтересів та побажань відвідувачів + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 

9. 
 
Вимірювання та тестування: 

                      

 рухова активність +         +            + 
 функціональний стан +          +           + 
 рівень втоми +           +          + 
 

10. 
 
Інформування про проведення анімаційної програми 

 
+ 

     
+ 

    
+ 

   +     +    

 
11. 

 
Поновлення банку засобів 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


