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Аннотация
В статье рассматривается 

вопрос, который косается сущ-
ности и видов туристических 
анимационных программ. Опреде-
лено, что туристская анима-
ция является разновидностью 
туристических услуг, во время 
предоставления которой турист 
приобщается к активной деятель-
ности. Содержанием анимации 
являются активные (подвижные 
и спортивне игры, терренкур, 
турпоходы, фитнесс-программы 
и др.) и пассивные (чтение, 
рыбная ловля, компьютерные 
игры и др.) виды отдыха.Техно-
логия создания анимационных 
программ включает в себя комп-
лекс приемов работы аниматора, 
организацию его труда, использо-
вание специальных технических 
средств. Туристская анимация 
– это удовлетворение специфи-
ческих потребностей туриста в 
общении, движении, творчестве, 
развлечениях.

Ключевые слова: турис-
тически-гостиничная анима-
ция; туристический продукт; 
анимационные программы, дви-
гательная активность.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій.    Минуле століття, 
разом із багатьма видатними по-
діями та явищами у житті світо-
вої спільноти, характеризуєть-
ся також стрімким розвитком 
туризму. Із середини ХХ століття 
туризм став масовим, його су-
спільна значущість проявляється 
у спрямованості на задоволення 
загальносуспільних потреб лю-
дини (у пізнанні, у відпочинку, у 
розвагах). Наявним є факт спри-
ятливого впливу туризму на роз-
виток соціо-культурних та освіт-
ніх зв’язків, – як у межах країн, 
так і у міжнародному масштабі 
[14]. В останній час значне місце 
на ринку туристичних послуг за-
ймає культурний туризм, одним з 
напрямів якого є анімація.

Соціально-культурне та пе-
дагогічне значення анімаційної 
діяльності висвітлюється у робо-
тах таких зарубіжних вчених, як 
А. Гурдан, П. Бенар, Ж. Дюма-
зєдьє, Р. Лабурі, М. Маренгула, 
Т. Валленіус та ін. Анімацію як 
механізм ефективного виховно-
го впливу розглянуто у працях 
М.В. Нікітського [8], І.В. Петро-
вої [10], Є.М. Приєзжевої [11], 
Т.І. Власової [3], Н.О. Максимов-
ської [7], Б.П. Пангелова [9], С.І. 
Байлика, О.М. Кравець [1] та ін. 
Проте проблема використання 
анімації у туристичній діяльності 
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висвітлена недостатньо, наявний 
матеріал потребує подальшої сис-
тематизації.

Мета дослідження – аналіз, 
узагальнення та систематизація 
даних літературних джерел щодо 
сутності, різновидів і можливос-
тей використання анімаційних 
програм у туризмі.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Як зазначає Н.І. Го-
ранін [4], анімація – це своєрідна 
послуга, основною метою якої є 
підвищення якості обслуговуван-
ня, і у той же час – це своєрідна 
форма реклами, вторинного залу-
чення гостей та їх знайомих, що 
сприяє просуванню туристичного 
бізнесу.

Автор вважає, що туристська 
анімація є різновидом туристич-
ної послуги, під час наданні якої 
турист залучається до активної 
дії. Цей вид анімації заснований 
на особистих контактах аніма-
тора з туристами, на їх спільній 
участі у розвагах, запропонова-
них анімаційною програмою ту-
ристичного комплексу. Це різно-
вид туристичної діяльності, який 
здійснюється у туркомплексах, 
готелях, круїзних лайнерах, по-
їздах і залучає туристів до різно-
манітних заходів під час участі у 
спеціально розроблених програ-
мах дозвілля [2].

За ствердженням І.В. Зоріна, 
В.А. Квартального [6], анімація в 
туризмі – це діяльність, яка спря-
мована на розробку і надання 
спеціальних програм проведення 
вільного часу. Змістом таких ані-
маційних програм є спортивні 
ігри і змагання, танцювальні ве-
чори, карнавали, розваги, атрак-
ціони, хобі  та.ін.

Як один з варіантів курортної 
анімації розглядає анімаційні про-
грами Н.В. Трубачева [12]. На її 
думку, готельна анімація є одним 
з найбільш позитивних засобів 
залучення відвідувачів до готе-
лю. Вона впливає й на позитивну 
оцінку роботи готелю в цілому. 
Анімація в готелі – це додаткові 
послуги клієнту, спрямовані на 

абсолютне його задоволення від 
відпочинку і бажання відвідувати 
даний готель у подальшому.

Разом з Н.І. Гораніним влас-
не судження щодо сутності ту-
ристської анімації висловлює І.І. 
Булигіна [2]. Вона вважає, що 
туристська анімація – це найваж-
ливіша частина сукупної діяль-
ності туристичного виробництва, 
важливий сегмент туристичного 
продукту. Кінцевою метою ані-
мації є задоволеність туриста від-
починком – його гарний настрій, 
позитивні враження, відновлення 
морального і фізичного потенціа-
лу. Саме у цьому полягають най-
важливіші рекреаційні функції 
туристської анімації.

Сьогодні анімацію використо-
вують як засіб підвищення ефек-
тивності рекреаційних (віднов-
лювальних) заходів. Важливість 
відпочинку (рекреації) обумовле-
на тим, що спосіб життя сучасної 
людини, характер її трудової та 
навчальної діяльності, у зв’язку 
з індустріалізацією та урбаніза-
цією, призвели до зміни потреб 
у відпочинку і, відповідно, – до 
зміни змісту туристичного про-
дукту. Джон Уокер, який є одним 
з провідних теоретиків проблеми 
організації відпочинку, кваліфі-
кує його як процес, спрямований 
на створення середовища, яке 
робить людину щасливою. Уокер 
вважає, що до обрання виду від-
починку необхідно підходити 
дуже відповідально, так само, як 
і до обрання улюбленої справи, 
тому що повноцінний відпочинок 
дозволяє підвищити якість життя 
взагалі [13]. 

У наш час якість відпочинку 
визначається не тільки умовами 
проживання, різноманітністю, 
харчуванням, але й можливістю 
задоволення потреб у розвагах, 
активному проведенні дозвілля, 
емоційному «розвантаженні». 
Саме тому у термінології турист-
ської діяльності й готельного об-
слуговування виникло поняття 
«туристська анімація» – вид ді-
яльності, спрямований на задо-

волення анімаційних потреб ту-
риста.

В анімації використовують ак-
тивні види відпочинку, до яких 
відносять: рухливі й спортивні 
ігри; плавання; оздоровчий біг; 
піші прогулянки, теренкур, скан-
динавську ходьбу; фітнес-про-
грами; турпоходи, скелелазіння 
та ін. Також  змістом анімації є 
пасивні види відпочинку – читан-
ня, риболовля, заняття музикою, 
комп’ютерні ігри, відвідування 
концертів, музеїв, виставок та ін. 
Види та форми анімаційної ді-
яльності досить часто «включа-
ють» різні види терапії: музико-, 
казко-, арт-, ігрову, танцювальну, 
екологічну.

Під видами анімаційної ді-
яльності розуміють сукупність 
близьких за змістом, жанром і 
засобами виразності форм куль-
турно-дозвіллєвого процесу. Їх 
формування базується на індиві-
дуальних, групових, масових ін-
тересах і потребах.

За видами анімаційну діяль-
ність можна класифікувати в 
такий спосіб: вербальна, ігро-
ва, музично-пісенна, спортивна, 
танцювальна, видовищні заходи 
(анімаційні шоу), комплексні про-
грами.

Анімаційна діяльність сприяє 
задоволенню різних потреб ту-
ристів [4]:

• анімація в русі (задовольняє 
потребу у русі, що поєднується із 
задоволенням і приємними пере-
живаннями);

• анімація через переживання 
(задовольняє потребу у відчутті 
нового, невідомого, несподіва-
ного при спілкуванні, відкриття, 
а також під час подолання труд-
нощів, подієва анімація, театра-
лізована анімація, казко-терапія, 
спортивна анімація);

• анімація через спілкування 
(задоволення потреб у спілкуван-
ні з новими, цікавими людьми; у 
відкритті внутрішнього світу ін-
ших людей; у пізнанні себе через 
спілкування);

• анімація через заспокоєння 
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(задовольняє потребу в психоло-
гічному «розвантаженні» від по-
всякденної втоми через заспоко-
єння, контакт з природою);

• культурна анімація (задо-
вольняє потребу в духовному 
розвитку через залучення до 
культурно-історичних памʼяток і 
сучасних зразків культури країни, 
регіону, нації);

• творча анімація (задовольняє 
потребу у творчості, демонстрації 
своїх творчих здібностей і вста-
новлення контактів через спільну 
творчість).

Організація відпочинку з ви-
користанням елементів анімації  
пов’язана з формуванням і реа-
лізацією таких програм розваг 
(анімаційних програм), які б від-
волікали туристів від життєвих 
повсякденних проблем, будучи не 
тільки засобом позбавлення від 
втоми, але і засобом нейтралізації 
негативних аспектів повсякден-
ного життя [9].

Туристична і готельна аніма-
ція тісно пов’язані між собою, 
оскільки головною метою ані-
маційних програм як у готелях, 
туркомплексах, санаторіях, так 
і у спеціалізованих анімаційних 
турах є оздоровлення тих, хто від-
почиває, відновлення життєвих 
сил та енергії.

Н.І. Горанін [4] поділяє турис-
тичну анімацію на три основних 
типи за пріоритетністю, важли-
вістю й обсягом анімаційних про-
грам у загальній програмі подо-
рожі (турпродукті):

• Перший тип. Анімаційні 
туристські маршрути – цільові 
туристичні подорожі, заходи од-
нієї анімаційної програми, або 
безперервний анімаційний про-
цес у просторі у формі подорожі, 
переїзду від однієї анімаційної 
послуги (програми) до іншої, які 
надаються у різних географічних 
місцях. Така анімаційна програма 
є цільовою, пріоритетною і до-
мінуючою у турпакеті послуг не 
тільки за фізичним обсягом, але і 
за змістом, який стимулює духо-
вний розвиток людини. До таких 

анімаційних програм можна від-
нести: культурно-пізнавальні й 
тематичні, фольклорні і літера-
турні, музичні й театральні, на-
укові, фестивальні, карнавальні, 
спортивні.

• Другий тип. Додаткові ані-
маційні послуги у технологічних 
перервах – програми, призначені 
для «підтримки» основних ту-
ристичних послуг (обумовлених 
у турпакеті). Їх застосовують в 
обставинах, обумовлених пере-
їздами, затримками у подорожах, 
а також у випадку негоди (під час 
організації спортивних і самоді-
яльних турів, на пляжних курор-
тах) та ін. 

• Третій тип. Готельна ані-
мація – комплексна рекреаційна 
послуга, яка застосована на осо-
бистісних контактах аніматора з 
туристом і спільній участі у роз-
вагах, які пропонуються аніма-
ційною програмою туристичного 
комплексу.

Під час організації анімацій-
них програм необхідно врахо-
вувати особливості, притаман-
ні різним віковим категоріям 
відпочиваючих на туристських 
об’єктах.

Технологія створення аніма-
ційних програм включає в себе: 
комплекс прийомів праці ані-
матора; організацію цієї праці; 
використання спеціальних тех-
нічних засобів (об’єктів, спо-
руд, обладнання). Це складний і 
багатоаспектний процес, оскіль-
ки вирішує наступні завдання: 
створення анімаційних програм, 
економічний розрахунок вартості 
кожної програми, їх реалізацію, 
і, нарешті, – творче втілення за-
планованих анімаційних заходів з 
подальшим аналізом. Цей техно-
логічний процес являє собою ці-
лісну систему, у якій взаємодіють 
усі компоненти.

Головний елемент цієї систе-
ми – об’єкт діяльності (туристи, 
гості, відпочиваючі). Все спрямо-
вано на задоволення їх фізичних і 
духовних потреб. Тому спеціаліс-
там-аніматорам необхідно знати 

ці потреби, вивчати інтереси, за-
пити, бажання туристів.

Успіх анімаційної програми 
багато у чому залежить від пра-
вильно організованої рекламної 
компанії. Відомо, що реклама – 
це інформація про споживчі влас-
тивості товарів і видах послуг з 
метою їх реалізації і створення 
попиту на них. Це інструмент, 
за допомогою якого споживачу 
надається інформація про зміст, 
особливості, привабливість кон-
кретної програми з метою ство-
рення зацікавленості щодо неї і 
подальшої продажі.

У готельних комплексах по-
винні бути спеціальні місця («ку-
точки»), де знаходиться наочна 
інформація про розваги, аніма-
ційні заходи, час їх проведення 
та інші необхідні повідомлення. 
У деяких готелях, для того, щоб 
залучити гостей до анімаційних 
програм додатково залучають 
клоунів, казкових героїв у відпо-
відних костюмах, які запрошують 
гостей на той або інший захід. 
Важливо, щоб їх манера поведін-
ки була ненав’язливою та неагре-
сивною, а інформація подавалась 
у розважальній формі [2].

Важливе місце в анімаційній 
програмі належить грі. Гра є за-
собом розваги людей, їх спілку-
вання, відпочинку. Під час гри 
людина отримує задоволення, 
знімає нервове напруження. Гра 
є інструментом активної пізна-
вальної діяльності, розумового і 
фізичного розвитку, морального 
та естетичного виховання. за до-
помогою гри можливо пізнавати 
світ, виховувати творчу ініціати-
ву, стимулювати допитливість, 
мислення.

Гра займає дуже важливе місце 
у житті туристів. У практиці ані-
маційно-туристської діяльності 
активно використовуються такі 
різновиди гри: рольові, дидактичні, 
народні, рухливі, музичні, літера-
турні, географічні, інтелектуальні, 
спортивні, сюжетні, масові та ін.

Висновки. Отже, туристська 
анімація – це задоволення спе-
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цифічних туристських потреб у 
спілкуванні, русі, творчості, роз-
вагах.

Анімація має важливе значен-
ня не тільки для людини, але і для 
туризму в цілому. За оцінками 
фахівців, у наш час включення 
анімаційних програм культурно-
пізнавального, спортивно-турист-
ського, розважального характеру 
до змісту туристських маршрутів 
і подорожей, роботи готелів під-
вищує їх престиж і затребуваність 
на ринку туристичних послуг. В 
умовах жорсткої конкуренції у 
туристичному бізнесі високий рі-
вень анімаційних послуг є додат-
ковим бонусом.
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