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ВСТУП 

 

 Спеціаліст у сфері фізичного виховання повинен володіти знаннями і 

вміннями з організації та проведення не тільки урочних форм занять, а й 

позаурочних, до яких належать фізкультурно-масові, рекреаційно-оздоровчі та 

спортивні заходи. Поняття «рекреація» досить новий термін, який увійшов до 

нашого життя в 1990-х роках. Фізична рекреація є частиною загальної фізичної 

культури суспільства, може розглядатися як окремий напрям фізкультурної 

діяльності та водночас як складова системи фізичного виховання різних груп 

населення. Основний зміст дисципліни «Рекреаційні заняття у фізичному 

вихованні» полягає в науковому обґрунтуванні щодо формування здорового 

способу життя, визначенні методів, засобів, принципів, доцільних методичних 

прийомів використання фізичних вправ та їх впливу на організм людини з 

розвиваючою, оздоровчою і рекреаційною метою. 

 На практичних заняттях відбувається поглиблене оволодіння основними 

знаннями з наукових теорій адаптації, стомлення, відновлення, вікового 

розвитку людини, мотивації рухової діяльності, раціонального харчування, 

здорового способу життя. Студент набуває вміння контролювати показники 

фізичного стану в процесі фізкультурно-оздоровчих занять, вираховувати і 

коригувати необхідний рівень рухової активності для зменшення маси тіла, 

вимірювати вміст жирового компоненту у тілі людини, досліджувати 

гармонійність будови тіла, підбирати вправи відповідно до мети занять і 

вікових особливостей людини, розраховувати добові енерговитрати, 

здійснювати хронометрування тощо. 

 До методичних рекомендацій включено методики різних досліджень з 

детальними коментарями щодо методики їх виконання. 

 Методичні рекомендації складено відповідно до освітньо-професійних 

програм і навчальних програм з курсу «Рекреаційні заняття у фізичному 

вихованні» для вищих навчальних закладів. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Види, форми і способи організації оздоровчо-рекреаційної діяльності  

 Мета:ознайомитись із видами, формами і способами організації 

оздоровчо-рекреаційної діяльності в різних країнах світу. 

Короткі теоретичні відомості 

 Характер виробництва, особливості робочої пози, метеорологічних і 

географічних умов та інші чинники можуть негативно позначатися на психіці й 

самопочутті людини, зумовлює необхідність зміни виду діяльності, активного 

відпочинку, релаксації. 

 Фізична рекреація – це вид фізичної культури: використання фізичних 

вправ, а також їх видів у спрощених формах для активного відпочинку людей, 

отримання задоволення від цього процесу, розваг, зміни видів діяльності, 

залишення осторонь щоденних негативних моментів трудової, побутової, 

військової, спортивноїдіяльності.Учаснесприятливихекономічнихумов життя, 

втрати або зміщення соціальних орієнтирів вона набуває особливого значення. 

 Для збільшення обсягу рухової активності, отримання від неї 

задоволення, профілактики захворювань найбільш ефективними є циклічні 

вправи аеробної спрямованості низької або помірної інтенсивності, тобто такі 

навантаження, при яких задіяно більше 65 % м’язової маси і які можна 

продовжувати протягом тривалого часу. Це – ходьба, біг, плавання, аква-

аеробіка, акваджогінг, ходьба на лижах, катання на ковзанах і роликах, їзда на 

велосипеді, танцювальна аеробіка, степ-аеробіка, фітнес-програми з 

використанням кардіоваскулярних тренажерів, ближній туризм. 

 Під час рекреаційних занять слід дотримуватися певних принципів. 

Головний з них – це адекватність навантаження, відповідність фізичним 

можливостям людини. Не слід ігнорувати зовнішні ознаки стомлення (табл. 1). 

Про дуже високе навантаження свідчить різке почервоніння обличчя. При 

цьому з’являється білий трикутник «рот–ніс» – гостре порушення 
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кровопостачання. Знижується здатність до координації, неможливість говорити 

вказує на дуже високе навантаження. Надмірне потовиділення, кашель, 

першіння в горлі під час і після тренування – також ознаки дуже інтенсивного 

тренування. 

Таблиця 1 – Оцінювання непереносимості тренувального навантаження 

за зовнішніми ознаками 

Зовнішня ознака 
Стан 

хороший поганий 

Колір обличчя Рожевий, матовий, 

почервоніння 

обличчя 

Різке збліднення, різке 

почервоніння, плями на обличчі 

Вираз обличчя Спокійний, рішучий, 

блиск в очах 

Страх, апатія, сонливість, 

тьмяний погляд, спотворений 

гримасою рот, важко опущені 

віки 

Виділення поту Незначне  Рясне  

Дихання Прискорене, глибоке, 

ритмічне 

Поверхневе, аритмічне через 

розкритий рот 

Координація рухів Рухи впевнені, 

рівновага стійка 

Порушення координації, втрата 

рівноваги 

 

Завдання до теми 

 1. Дослідити стан рекреаційної діяльності в різних країнах світу за 

літературними й іншими джерелами. 

 2. Зробити порівняльний аналіз розвитку рекреаційного напряму в різних 

країнах. 

 3. Вивчити суб’єктивні методи контролю при фізичному навантаженні. 

Теми рефератів 

 1. Історія виникнення рекреаційного руху. 

 2. Особливості скандинавського варіанта організації роботи оздоровчого 

клубу. 

 3. Вимоги до оздоровчих програм  Європейської хартії «Спорт для всіх» 

(1975). 

 4. Загальні риси та розбіжності в організації діяльності муніципальних і 

приватних оздоровчих клубів зарубіжних країн. 
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 5.  Особливості поширення руху «Спорт для всіх» у Німеччині, Бельгії та 

інших країнах. 

 6. Організації оздоровчої діяльності у США і Франції. 

Контрольні питання 

 1.Що вам відомо про історію виникнення міжнародного оздоровчого руху 

«Спорт для всіх»? 

 2.Які вимоги до оздоровчих програм висуває Європейська хартія «Спорт 

для всіх» (1975 р.)? 

 3. Дайте характеристику організації оздоровчої діяльності у Франції. 

 4. Які особливості поширення руху «Спорт для всіх» у Німеччині, Бельгії 

та інших країнах? 

 5.  Назвіть загальні риси та розбіжності в організації діяльності 

муніципальних і приватних оздоровчих клубів зарубіжних країн. 

 6.Як виглядає американська модель оздоровчого клубу? 

 7. Визначте особливості скандинавського варіанта організації роботи 

оздоровчого клубу. 

 8. Чим відрізняється організація німецької моделі оздоровчого клубу від 

вищеназваних? 

 Література: [1, 3, 6, 10, 14, 15, 20]. 

 

Практичні заняття № 2–3  

Тема.  Сфера рекреації та оздоровчої фізичної культури 

 Мета:усвідомитимісце, значення, завдання оздоровчо-

рекреаційноїрухової активності у сучасній системі фізичної культури. 

Ознайомитись із  методами контролю при фізичному навантаженні. 

 Основні поняття і терміни: фізична культура, спорт, фізичне 

виховання, фізична рекреація, фізична реабілітація, кондиційне тренування, 

фізичний розвиток, фізичний стан, рухова активність, фізична підготовленість, 

фізичне здоров’я, норма, фітнес. 

Короткі теоретичні відомості 
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 Фізична культура як складне явище, спрямоване на реалізацію 

соціальних, оздоровчих, виховних, освітніх та інших функцій, диференціюється 

за такими спеціальними напрямами: спорт (масовий і вищих досягнень); 

фізичне виховання, фізична рекреація, фізична реабілітація; кондиційне 

тренування (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 –  Спрямування діяльності у сфері фізичної культури 

 

 Виокремлюють багато ознак, що становлять основний зміст фізичної 

рекреації: базується на руховій активності; як головний засіб використовують 

фізичні вправи; здійснюється у вільний чи спеціально визначений час; включає 

культурно-ціннісні аспекти; містить інтелектуальні, емоційні, фізичні 

компоненти; має переважно розважальний характер; здійснюється на 

добровільних і самодіяльних засадах; має оптимізувальний вплив на організм 

людини; наявні певні рекреаційні послуги; здійснюється переважно в 

природних умовах; має визначену науково-методичну базу. 

 Фізична рекреація (відтворення) – це комплекс заходів, спрямованих на 

вдосконалення процесів відновлення працездатності після фізичної тарозумової 

роботи, організація активного відпочинку людей з використанням фізичних 

вправ, отримання задоволення від цього процесу. 

 Відомо, що потужність фізичної вправи до певної межіпов’язана лінійно 

із споживанням кисню (МСК)і частотою серцевих скорочень (ЧСС), тобто чим 

Спорт Фізичне виховання 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

Фізична рекреація Фізична реабілітація Кондиційне тренування 

Оздоровче спрямування 

Спеціальне спрямування 
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більша потужність вправи, тим вище споживання кисню від максимуму і тим 

вища ЧСС. Отже, маючи дані про споживання кисню на момент виконання  

фізичного навантаження, можна оцінити ступінь його впливу на організм 

табл. 2. 

Таблиця 2 – Співвідношення ЧССmax, ЧССрез та ЧСС і  МСК 

(за Хоулі, Френксом, 1998) 
МСК, % ЧССрез, % ЧССmax, % 

50 50 66 

55 55 70 

60 60 74 

65 65 77 

70 70 81 

75 75 85 

80 80 88 

85 85 92 

90 90 96 

 

 Та вимірювання споживання кисню потребує складного і дорогоцінного 

обладнання, тому використовують непрямі методи визначення фізичної 

потужності роботи. Наприклад, визначення потужності за ЧСС. Цей метод 

інформативний і доступний. Рівень навантаження із ЧСС 120–170 

уд./хвпов’язаний лінійнозі споживанням кисню. Вправи оздоровчого характеру 

виконуються в режимі 50–80 % максимального споживання кисню (МСК), 

показник ЧСС може слугувати адекватним критерієм рівня навантаження. Для 

цього вимірюється фізіологічна константа –  максимальна для даної особи ЧСС. 

 Останнім часом учені уточнили метод визначення максимальної ЧСС  

залежно від віку і статі для практично здорових людей: 

  – ЧССmax= 226 – вік,         для жінок  до 40 років; 

  – ЧССmax= 220 – вік,        для чоловіків  до 40 років; 

  – ЧССmax= 208 – (вік × 0,7),   для людей старших 40 років. 

 Після отримання даних про максимально можливу величину пульсу при 

фізичному навантаженні можна точно визначити зони навантаження. 

 Існує два моменти розрахунку інтенсивності тренувального навантаження 

– рівняння Карвонена і відсоток максимальної ЧCC. 
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 Рівняння Карвонена– один із загальних методів для визначення 

тренувального навантаження з установленням резерву ЧСС: 

 

ЧССроб = [(220 – вік)–ЧССспокою]× інтенсивність навантаження, % + ЧССспокою ± 3. 

 

 Наприклад, чоловіку  40 років, активний. ЧССmax= 180 уд./хв,  

ЧССспокою= 59 уд./хв, використовуємо навантаження в межах 70–85 % 

максимального.Вираховуємо резерв ЧСС:   

 

ЧССmax– ЧССспокою = 180 – 59 = 121уд./хв, 

 

 – знаходимо нижню межу ЧСС:  

 

  резерв × 0,7 + ЧССспокою= 121× 0,7 + 59 = 144 уд./хв, 

 

 – визначаємо верхню межу: 

 

  резерв × 0,85 + ЧССспокою= 121× 0,85 + 59 = 162 уд./хв. 

 

 Таким чином, цільовий діапазон робочої ЧСС складає 144–162 уд./хв. 

 Відсоток максимальної ЧСС визначає цільовий діапазон пульсу для 

конкретної особи. Цей метод використовують, коли невідома ЧСС у спокої: 

 

ЧССроб = (220 – вік) × інтенсивність навантаження. 

 

 Обидва непрямі методи мають певний ступінь похибки. У табл. 2 

наведено показники інтенсивності у відсотках відносно МСК і відносно двох 

непрямих методів. В оздоровчих заняттях частіше використовують рівняння 

Карвонена. 

Суб’єктивні методи контролю за фізичним навантаженням 
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 Рейтинг відчутних зусиль (РВЗ) – суб’єктивне вимірювання напруження, 

основане на: 1) фізичній формі й досвіді тренувань; 2) м’язовому дискомфорті, 

навантаженні на суглоби, виникненні больових відчуттів у м’язах чи суглобах; 

3) диханні й підвищеній частоті серцевих скорочень (ЧСС). 

 Діапазон РВЗ може бути використаний для всіх клієнтів і складає 11–16 

балів за шкалою Борге (7–20) табл. 3. РВЗ – надійний додатковий метод 

контролю ЧСС під час виконання вправ. Необхідно попередньо навчити всіх, 

хто займається користуватися шкалою при виконанні вправ. 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання суб’єктивного відчуття напруження за Борге 

Суб’єктивне відчуття 

напруження 

Бали ЧСС, уд./ хв 

Дуже легке 7–8 70–80 

Легке   9–10 90–100 

Помірне  11–12 110–120 

Помірно тяжке 13–14 130–140 

Тяжке 15–16 150–160 

Дуже тяжке 17–18 170–180 

Гранично тяжке 19–20 190–200 

 

«Розмовний» тест – Talk Test 

 Цей тест є простим засобом контролю дихання при виконанні вправ. 

Потрібно  виконувати  вправи до того моменту, поки можна  проговорювати  3–

5 слів за дихальний цикл і підтримувати бесіду. Вище цієї межі учням стає 

важко дихати і вони не в змозі вільно говорити. Нижче цієї межі вони можуть 

навіть співати, але працюють недостатньо ефективно. Дослідження показали, 

що цей тест прийнятний для вимірювання ПАНО (поріг анаеробногообміну, 

тобто безкисневого). Коли людина тренується на рівні або вище анаеробного 

порогу, вона починає дихати частіше і напруженіше, дихання відбувається в 

основному через рот і здатність вільно спілкуватися обмежена. Якщо 

анаеробний поріг перевищений, втрачається можливість тренуватися тривалий 

час, тому що відбувається «закислення» організму (накопичення молочної 

кислоти тощо). 



12 
 

 Застосування «розмовного» тесту як методу контролю – один з найбільш 

ефективних способів індивідуалізувати інтенсивність вправ. Процеси, що 

відбуваються в організмі людини на рівні ПАНО, однакові для всіх, незалежно 

від віку і тренованості людини. Якщо ті, хто займаються  зрозуміють і в змозі 

реалізувати концепцію «розмовного» тесту, вони зможуть точно визначити, 

наскільки інтенсивно працюють, і відрегулювати інтенсивність навантаження 

відповідно до наміченої програми. 

 Метод контролю навантаження інструктор вибирає залежно від форми 

організації занять – індивідуальної чи групової. Кожен метод має свої 

особливості і межі використання. Бажано об’єднувати суб’єктивний 

(«розмовний», шкала Борге) та об’єктивний (відсоток максимальної ЧСС, 

рівняння Карвонена) методи, це встановлює систему «перевірки і балансу», де 

один метод підтримує інший і одночасно йому протистоїть. 

Завдання до теми 

  1. Розглянути й закріпити основні поняття і терміни  фізичної культури і 

рекреації. 

 2.Навчитися обчислювати ЧСС при виконанні фізичних вправ відповідно 

до заданої інтенсивності навантаження. 

 3. Навчитися розраховувати оптимальну ЧСС і регулювати ступінь 

навантаження під час виконання фізичних вправ з оздоровчою метою для 

різних вікових груп. 

Теми рефератів 

  1. Сфери рекреації та оздоровчої фізичної культури. 

  2. Види, форми і способи організації рекреаційної діяльності. 

  3.  Американська модель оздоровчого клубу. 

 

Контрольні питання 

 1.Назвати основні закономірності розвитку сфери рекреації та оздоровчої 

фізичної культури. 

 2.  Які спрямування діяльності визначають у сфері фізичної культури? 
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 3.Що таке «рекреація» і «фізична рекреація»? 

 4.  Які ознаки фізичної рекреації? 

 5.  У чому виражаються результати фізичної рекреації? 

 6.  Дати визначення терміна «фізична культура». 

 7. Що розуміють під терміном «фізичне виховання»? 

 8.  Як розуміти термін «фізичний розвиток»? 

 9.  Що таке «фізичний стан»? 

 10.  Чим відрізняється фізична рекреація від фізичної реабілітації? 

 11.  Що включає поняття «рухова активність людини»? 

 12.  Що розуміють під «фізичною підготовленістю»? 

 13.  Як трактувати поняття «фітнес»? 

 Література: [1, 3, 10, 12, 15, 16, 17, 24]. 

 

Практичні заняття № 4–5 

Тема. Рекреація в культурному дозвіллі людини  

 Мета:усвідомити цінність рекреації як культурного дозвілля людини та 

ознайомитися з методами хронометражу. 

 Основні поняття і терміни: вільний час, дозвілля, рекреаційна 

активність, рекреаційний ефект, культурне дозвілля, фізична і пасивна 

рекреація. 

Короткі теоретичні відомості 

 Під дозвіллям сучасної людини маємо на увазі час, вільний від необхідної 

праці у сфері суспільного виробництва, а також від відтворення людиною своїх 

життєвих функцій у рамках домашнього господарства і соціальних відносин 

(Аванесова, 2006). 

 Для визначення вільного часу окремої людини з добового бюджету часу 

(24 години) слід відняти час, який вона витрачає на: виробничо-трудові функції 

(включаючи дорогу); фізіологічний відпочинок (сон); оздоровчі й санітарно-

гігієнічні потреби; закупівлю продуктів, їх приготування, вживання їжі; 

придбання необхідних речей, товарів повсякденного вжитку і тривалого 
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користування; виховання малолітніх дітей, невідкладну допомогу близьким 

людям та ін. Частина доби, що залишається у розпорядженні людини після 

зазначених дій, може бути кваліфікована як її дозвілля протягом денного 

неспання. У будні цей час складає від 1–3 годин до декількох хвилин. 

Господиня використовує  своє дозвілля на домашні справи; хтось продовжує 

займатися проблемами основної роботи, а хтось нічого не робить. Якщо праця 

або численні турботи виходять за раціональні рамки і людина різко обмежує 

свій вільний час, то це може викликати стрес через перевтому. 

 Поняття «вільний час» і «дозвілля» не одне і те саме. Коли ми говоримо 

про вільний час, то маємо на увазі потенційну можливість варіативно 

використовувати його за будь-яким призначенням.Дозвілля – це час, 

використаний перш за все на відновлення власного здоров’я і для внутрішнього 

розвитку.   

 Для кожної вікової групи є свої пріоритети проведення дозвілля. У 

дитинстві і молодому віці суспільство, найближче соціальне середовище 

повинні створити сприятливі умови для того, щоб представники молодого 

покоління могли освоїти культурну спадщину, фольклор, народні ігри, музику, 

найважливіші етичні цінності; реалізувати свій творчий потенціал і вроджені 

якості, які визначають конструктивний розвиток особи протягом подальшого 

життя. Особливої уваги вимагає організація дозвілля дітей різного віку, коли на 

перший план виходить необхідність у підвищеній руховій активності, у 

пізнавальній діяльності, а також прагнення спілкування з однолітками (табл. 4). 

 Свою специфіку має дозвілля літніх дітей. Організатори дозвілля повинні 

враховувати їхні переваги, особливості психології і здоров’я. У цьому віці цілі 

відпочинку часто пов’язують із рекреаційними потребами, високо цінують сталі 

соціальні зв’язки. Та у світовій практиці чимало інновацій у сфері дозвілля 

з’являються в рамках цих вікових груп. 

Таблиця 4 – Загальнокультурні інтереси підлітків і юнаків м. Київ 

у вільний час (%), (Круцевич Т.Ю.) 

 
Відповіді 1987 р. 1997 р. 2007 р. 
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Читають книги 47,5 23,6 17,6 

Займаються спортом 27,7 40,5 24,5 

Дивляться телевізор 3,8 51,7 54,8 

Спілкуються з товаришами 23 51,4 51,7 

Допомагають батькам 1,1 40,1 14,4 

Вільний відпочинок 1,3 8,7 9,6 

Ходять у кіно 4,8 1,3 3,7 

Займаються в гуртках мистецтва 10,6 0,9 1,4 

Займаються музикою 11 1,4 7,1 

Працюють з комп’ютером − 3,2 8,6 

Грають у комп’ютерні ігри − 24,6 33,7 

 

 Методика хронометражу 

Методика хронометражу основана на реєстрації діяльності людини 

протягом доби. Вона дає змогу отримати повну інформацію про тривалість 

конкретного виду діяльності та відпочинку, про чергування фізичних 

навантажень різної інтенсивності, про сумарну тривалість різних видів 

діяльності та величину добових енерговитрат(Ен). Такий діапазон можливостей 

дозволяє кваліфікувати методику хронометражу як об’єктивну, точну, 

інформативну. Як приклад, методика, розроблена науковцями Фремінгемського 

університету (Америка) для дітей і підлітків.Так для дітей, підлітків, юнаків 

виділено такі рівні рухової активності:  

–базовий (БР) – сон, відпочинок лежачи; 

 –сидячий (СИР) – поїздка в транспорті, читання, малювання, перегляд 

телепередач, настільні та комп’ютерні ігри, харчування; 

 –малий рівень – особиста гігієна, уроки в школі (крім фізкультури і 

трудового навчання), ходіння пішки; 

 –середнійрівень (СР) – домашня робота, прогулянки, ранкова гімнастика, 

рухливі перерви у школі; 

 –високий рівень (ВР) – заняття фізичними вправами під час спеціально 

організованих занять, інтенсивні ігри, біг, катання на санках, ковзанах, 

велосипеді, лижах, самокаті, роликах тощо. 

Для того щоб визначити кількість часу, витраченого на кожен із видів 

рухової активності, треба провести добовий хронометраж видів діяльності 
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людини: фіксувати відрізки часу, витрачені на кожен вид у такій послідовності, 

у якій вони чергуються. 

 Карта реєстрації рухової активності дитини може бути довільної форми. 

Для прикладу продемонструємо карту реєстрації, запропоновану 

К. Л. Андерсеном та іншими дослідниками (табл. 5). 

Таблиця 5 – Карта реєстрації рухової активності 

КононенкоОлександр (19 років)     День тижня:   четвер   

прізвище, ім’я студента    

Дата «5»жовтня 2016р. 

Вага тіла – 71 кг 

зріст – 178 см 

Час початку 

діяльності 
Загальний зміст діяльності 

Тривалість 

діяльності 

Рівень фізичної 

активності 

7.00 Прокинувся, ранкова гігієна 25 хв МР 

7.25 Зібрав сумку 10 хв СР 

7.35 Поснідав  20 хв СИР 

7.55 Одягався, до навчального закладу 10 хв МР 

8.05 Рух пішки до навчальн. закладу 20 хв МР 

8.25 Готувався до занять 5 хв МР 

8.30 Перебував у навчальному закладі 4 год 15 хв МР 

12.45 2-й сніданок 15 хв СИР 

13.00 Заняття фізкультурою 1 год10 хв ВР 

14.10 Перевдягався, приймав душ 20 хв МР 

14.30 Дорога додому пішки, спілкування  30 хв СР 

15.00 Перевдягався. Розмов. по телефону 20 хв МР 

15.20 Обідав 30 хв СИР 

15.50 Читав, дивився телевізор 30 хв СИР 

16.20 Розмовляв по телефону 10 хв МР 

16.30 Писав реферат, читав  1 год 30 хв МР 

18.00 Готувався до семінару 40 хв СИР 

18.40 Прийшов друг, слухали музику 2 год. 40 хв СР 

21.20 Гуляв у парку 20 хв СИР 

21.40 Дивився телевізор   1 год 10 хв СИР 

22.50 Гігієнічні процедури 10 хв МР 

23.00–7.00 Спав  8 год БР 

 

Хронометраж зазвичай здійснюють батьки або дослідники та реєструють 

його в індивідуальній карті дитини. Школярі середнього та старшого шкільного 

віку, студенти можуть вести хронометраж самостійно і реєструвати. 

Помноживши кількість годин, витрачених на кожний вид діяльності, на 

відповідний  коефіцієнт  (табл. 6), отримаємо кількість балів, що відповідає 



17 
 

індексу рухової активності (ІРА) на кожному рівні. Сума показників ІРА на всіх 

рівнях відповідає добовому індексу рухової активності. 

Таблиця 6 – Ваговий коефіцієнт ІРА 

Рівень фізичної 

активності 

Споживання 

кисню, л/хв 

Ваговий 

 коефіцієнт 
Ккал/хв 

Базовий 0,25 1,0 1,25 

Сидячий 0,28 1,1 1,40 

Малий 0,41 1,5 2,05 

Середній 0,60 2,4 3,0 

Високий 1,25 5,0 6,25 

 

 Рівень фізичної активності за добу згідно з даними цієї карти 

становитиме: 7 год 45 хв на малому рівні (МР); 3 год 45 хв – на сидячому рівні 

(СИР); 3 год 20 хв – на середньому рівні; 1 год 10 хв – на високому рівні (ВР);  

8 год – на базовому рівні. Помноживши кожний показник на коефіцієнт 

поправки, – отримаємо 36,14 бала, а зробивши розрахунки енерговитрат у ккал, 

отримаємо результат 2906 ккал/добу. Зіставивши ці дані із середньовіковими 

показниками добових енерговитрат (див. табл. 7) у 19 років, можемо зробити 

висновок про те, що показник перебуває у межах норми. Проте, якщо заняття з 

фізичного виховання проводять тільки 2 рази на тиждень, а спеціальні заняття з 

високим рівнем рухової активності відсутні, то це спричинить її дефіцит. 

 Порівняльний аналіз величини ІРА за добу та внеску кожного з рівнів у 

результат дає змогу визначити кількісне значення рівня рухової активності та 

якісну оцінку індивідуальної рухової активності за інтенсивністю затрачених 

зусиль. 

 

 

 

Таблиця 7 – Середньовікові показники добових енерговитрат 

північноамериканських та європейських дітей(за R. Molina,C. Bauchard, 1991) 
Юнаки  Дівчата  

Вік, 

років 

Вага, кг На кг
-1

 Загальна  Вага, кг На кг
-1

 Загальна  

 

 

 

 

Ккал кДж Ккал кДж  

 

Ккал кДж Ккал кДж 

<1 7,3 112 470 820 3,4 7,3 112 470 820 3,4 

1 11,4 103 431 1180 4,9 11,1 106 444 1180 4,9 
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2 13,6 100 418 1360 5,7 13,4 100 418 1350 5,6 

3 15,6 100 418 1560 6,5 15,4 99 414 1520 6,4 

4 17,4 99 414 1720 7,2 17,5 96 402 1670 7,0 

5 20,7 91 381 1870 7,8 20,0 90 377 1790 7,5 

6 23,2 87 364 2010 8,4 22,4 85 356 1900 7,9 

7 25,9 83 347 2140 9,0 25,0 80 335 2010 8,4 

8 28,6 79 331 2260 9,5 27,6 76 318 2110 8,8 

9  31,3  76  318  2380 10,0  30,4  74  305  2210 9,2  

10  33,9  74  310  2500 10,5  33,8  68  285  2300 9,6  

11  36,7  71  297  2600 10,9  37,7  62  259  2350 9,8  

12  40,2  67  280  2700 11,3  42,4  57  238  2400 10,0  

13  45,5  61  255  2800 11,7  47,0  52  218  2450 10,3  

14  51,7  56  234  2900 12,1  50,3  50  209  2500 10,5  

15  56,6  53  222  3000 12,6  52,3  48  201  2500 10,5  

16  60,3  51  213  3050 12,8  53,6  45  188  2420 10,1  

17  62,4  50  209  3100 13,0  54,2  43  180  2340 9,8  

18  63,7  49  205  3100 13,0  54,6  42  176  2270 9,5  

19  65,0  47  197  3020 12,6  55,0  40  167  2200 9,2  

 

  

Завдання до теми 

 1.Ознайомитися з поняттями вільного часу та культурного дозвілля. 

Дослідити особливості занять на дозвіллі різних соціальних і вікових груп за 

літературними та іншими джерелами. 

 2. Визначити мотиви і інтереси до рухової активності у свого товариша за 

допомогою завчасно розробленої анкети. 

 3. Зробити власні висновки за результатами однієї анкети. 

 4. Зробити підсумковий аналіз усіх анкет даної академічної групи.  

Теми рефератів 

 1.  Види рекреації урізні вікові періоди дорослих людей. 

 2.  Методи визначення видів зайнятості людини. 

 3.  Місце рекреації в культурному дозвіллі людини. 

 4.  Фактори, що впливають на вибір дозвільної діяльності людей. 

 5.  Значення відпочинку і рекреації в житті людини. 

Контрольні питання 
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 1. Що вкладають у зміст поняття «дозвілля сучасної людини»? 

 2.  Як визначити вільний час людини? 

 3.  Чим зумовлена потреба у відпочинку? 

 4.  Який із видів відпочинку є найбільш ефективним для людини? 

 5.  У чому полягає рекреаційний ефект? 

 6.  Що таке культурно-дозвільна діяльність? 

 7.  Назвати та охарактеризувати типи і види (елітарні, демографічні) 

дозвілля. 

 8.  Які чинники впливають на вибір занять на дозвіллі? 

 9.  У чому відмінність між тим, як проводить дозвілля молодь і люди у 

зрілому та літньому віці? 

 10.  Як впливає соціальний статус на вибір діяльності на дозвіллі? 

 Література:[1, 3, 6, 10, 11, 12, 15, 16]. 

 

Практичні заняття № 6–7 

Тема. Стиль життя і здоров’я людини 

 Мета: вивчитивплив стилю життя на здоров’я людини за літературними 

джерелами.Навчитися вираховувати добові енерговитрати людини. 

 Основні поняття і терміни: здоров’я, стиль життя, показники здоров’я, 

здоровий спосіб життя, захворювання. 

Короткі теоретичні відомості 

 Стиль життя – це поєднання поведінки, відносин і загальної філософії 

життя людини. Він тісно пов’язаний із життєвим середовищем і залежить 

насамперед від географічного реґіону мешкання, а також від того, як людина 

харчується, відпочиває, розважається, як обладнала своє житло тощо. Щоб 

відновити своє здоров’я, людина може добровільно змінити свій стиль життя.  

Найбільш поширеним є визначення, запропоноване ВООЗ: «Здоров’я – це 

стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність фізичних дефектів». 

Згідно з положенням, висунутим А.Г.Щедріною, (1989), показниками 
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здоров’я можуть бути кількісно охарактеризовані такі п’ять ознак: рівень і 

гармонійність фізичного розвитку, функціональний стан організму (його 

резервні можливості, та, насамперед, – серцево-судинної системи), рівень 

імунного захисту і неспецифічної резистентності, наявність якого-небудь 

захворювання або дефекту розвитку, рівень морально-вольових і ціннісно-

мотиваційних установок. В основі структури здоров’я, на думку Щедріної, 

лежить стабільність гомеостазу. 

Стиль життя і ведення здорового способу життя між собою дуже тісно 

пов’язані та впливають один на одного, можуть змінюватися протягом життя, 

проте формуються ще в дитинстві та юнацтві. 

Чинники, що впливають на становлення стилю життя і ведення 

здорового способу життя, можна розділити на: 

1.Чинники, пов’язані з фізичним середовищем, у якому живуть і 

працюють люди (наприклад, екологічне середовище і продукти його 

забруднення, ступінь індустріалізації, доступність і ціна продуктів харчування, 

охорона здоров’я і таке інше). 

2.Чинники культури, серед них (місце здоров’я в ієрархії цінностей, 

відчуття ризику, доступність, правдивість інформації). 

3.Вплив груп людей, серед яких відбувається виховання дитини (сім’я, 

ровесники). 

4. Особистісні чинники(особливо переконання), що стосуються питань 

здоров’я, його контролю, потреби профілактичних заходів, власна активність, 

витримка у важких ситуаціях, а також здатність долати стрес і знаходити вихід 

із важких ситуацій. 

Показники здоров’я.Здоров’я оцінюється на підставі позитивних і 

негативних показників. Кожен позитивний показник здоров’я складається з 

трьох елементів: 

1) вимірювання (кількісні) та тести (якісні), які слугують для об’єктивної 

реєстрації спостережень у формі конкретних абсолютних величин; 

2) норми (стандарти), тобто система співвідношення, що відображає 
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реґіональні відмінності; 

3) методи оцінювання, тобто якою мірою дані, що належать до конкретної 

досліджуваної людини, відповідають прийнятим критеріям закономірності. 

Вимірювання і тести, що є показниками, дуже різні, тому умовно їх 

можна розділити на чотири групи: 

I. Вимірювання довжини тіла (ріст) і окремих його частин, маси тіла 

(вага), поверхні, об’єму. Вони є об’єктивними показниками стану здоров’я і 

розвитку, що відносно швидко реагують на зміни різних величин показників, 

які виражають пропорції тіла. 

II. Інша група вимірювань, що визначає частини тіла, зазвичай 

обмежується двома показниками: вимірюваннями накопичення жирової 

тканини і безжирової маси тіла; у більш ретельних дослідженнях вимірювання 

охоплюють й інші складові: скелет, м’язи, фізіологічні розчини організму і 

тому подібне. 

III. Показники, що відображають процеси дозрівання (зміцнення) 

організму, зокрема зміцнення кісткової тканини, зубів, будова організму і 

статеве дозрівання. Наповнення віку календарного віком біологічного розвитку 

має велике значення, тому що темп росту і дозрівання дуже відрізняються в 

окремих осіб і внаслідок цього виникають відмінності в групах людей одного 

календарного віку, що свідчить, з погляду розвитку, про різну біологічну 

зрілість організмів. 

IV. Функціональні тести і показники фізичної підготовленості. Дослідження 

функціональних показників життєдіяльності організму повинне дати 

інформацію про ступінь пристосування організму до навколишнього 

середовища, оскільки від стану діяльності фізіологічних механізмів залежить 

більшою мірою і результативність адаптаційних процесів. 

Також істотні з погляду визначення стану здоров’я й розвитку  правильно 

проведені дослідження фізичної працездатності, яка розглядається в аспекті 

оцінювання активності моторики людини, а також дієздатності організму. 
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Методика оцінювання норми маси тіла 

Визначити норму маси тіла можна використовуючи такі формули.  

Формула розрахунку норми маси тіла: 

Чоловіки: 50 + (зріст – 150)  0,75 + 
вік – 21 

4 

 

Жінки: 50 + (зріст – 150)  0,32 + 
вік – 21 

5 

Розрахунок за формулою американського вченого К. Купера: 

Чоловікиідеальна маса = ( зріст (м)  4 – 128)  0,453. 
0,0254 

 

Жінкиідеальна маса= ( зріст (м)  3,5 – 108)  0,453. 
0,0254 

 

Якщо у чоловіків окружність зап’ястя більше 18 см, а у жінок більше 

16,5 см, то необхідно отримане число помножити на 1,1. 

Індекс маси тіла є часткою від поділу маси тіла в кг на довжину тіла в 

метрах у квадраті:  

ІМТ =  
m (кг) 

L (м
2
) 

 

де ІМТ – індекс маси тіла, кг/м
2
;m – маса тіла, кг;L – довжинатіла, м

2
. 

Оцінювання результатів індексу маси тіла здійснюють так: якщо значення 

менші 20, то це оцінка «худий»; 20–25 – «нормальний»; 25,1–29,9 – «повний»; 

30–40 – «гладкий»; більше 40 – «дуже гладкий». 

Обстеживши більше 100 тис. чоловік, американські науковці зробили 

висновок про існування тісного взаємозв’язку між величиною індексу і ризиком 

розвитку серцево-судинних захворювань. Мінімальний ризик характерний для 

жінок з індексом маси тіла (ІМТ) меншим 21 кг/м
2
, для чоловіків – меншим 

22 кг/м
2
. 

У жінок з ІМТ 21–25 кг/м
2
 ступінь ризику був вищий на 30%, з ІМТ 25–

29 кг/м
2
 – на 80% більше, з ІМТ більше 29 кг/м

2
 – на 100%. Цей індекс можна 
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використовувати для прогнозу ризику розвитку серцево-судинних захворювань, 

якщо його оцінити, поєднавши з відсотком жирової маси і відношенням обхвату 

живота до обхвату стегон.  

Завдання до теми 

1. Визначити, що таке «здоров’я».  

         2. Визначити показники оцінювання здоров’я.   

3. Ознайомитися з чинниками, що впливають на здоров’я дорослих людей. 

4. Визначити чинники, що впливають на тривалість життя людини. 

5. Ознайомитись з кривою життєздатності людини за Джеймсом Фрісом і 

Лоуренсом Крепо (1981). Шість способів корекції процесу старіння. 

6. Ознайомитись з програмами здорового способу життя у різних країнах світу. 

Теми рефератів 

1.  Поняття «здоров’я». 

2.  Стиль життя сучасної людини. 

3.  Чинники, що впливають на здоров’я дорослих людей. 

4.  Чинники, що впливають на тривалість життя людини. 

Контрольні питання 

1. Що розуміють під поняттям «здоров’я людини і суспільства»? 

2.Назвати показники здоров’я. 

3.  Дати характеристику поняття «стиль життя». 

4.  Що розуміють під здоровим способом життя? 

5. Які чинники впливають на становлення стилю життя і ведення здорового 

способу життя? 

6. Які чинники здорового способу життя впливають на тривалість життя 

людини? 

7.Що належить до здорових звичок? 

8.  Назвати найбільш розповсюдженні чинники способу життя, які зумовлюють 

смертність населення у більшості країн світу. 

9.  Чим характеризується крива життєздатності людини? 

10.  Назвати шість способів корекції процесу старіння. 
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 Література:[2, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 21]. 

 

Практичні заняття № 8–9 

Тема. Рухова активність і здоров’я людини   

 Мета:розглянути взаємозв’язок між руховою активністю і здоров’ям 

людини з наукової точки зору.  

 Основні поняття і терміни: норма рухової активності, принцип 

економізації функцій, біологічні потреби, гіпокінезія, адаптація. 

Короткі теоретичні відомості 

 Рухова активність – це поєднання всіх рухів, що виконує людина в 

процесі життєдіяльності. Розрізняють звичайну (сон, гігієна, зусилля, 

спрямовані на приготування  їжі, навчання, виробнича діяльність) і спеціально 

організовану рухову активність (фізкультурна активність).  

Потреба в русі (кінезифілія) − це біологічна потреба організму, що 

відіграє важливу роль у його життєдіяльності та перебуває у тісному зв’язку з 

активною м’язовою діяльністю, що сприяє адаптації до зовнішнього 

середовища.  

Енергетичний фонд і функціональний стан органів і систем на різних 

вікових етапах залежить від особливостей функціонування скелетної 

мускулатури. При цьому, чим інтенсивніша рухова активність у межах 

оптимальної, тим більше проявляються основні негентропійні чинники, що 

збільшують енергетичні ресурси, функціональні можливості та тривалість 

життя організму.  

Гіпокінезія − це обмеження рухової активності, зумовлене способом 

життя, особливостями професійної діяльності, хворобами, а також іншими 

факторами. Часто гіпокінезія супроводжується гіподинамією, тобто зменшенням 

м’язових зусиль. 

Види гіпокінезії та причини її виникнення 

Види гіпокінезії Причини виникнення 

Фізіологічна 
Вплив генетичних факторів, моторна «дебільність», аномалії 

розвитку 
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Побутова 
Звикання до малорухливого способу життя, зниження рухової 

ініціативи, побутовий комфорт, ігнорування фізичною культурою 

Професійна Обмеження рухової активності внаслідок виробничої необхідності 

Клінічна («нозогенна») 
Захворювання опорно-рухової системи; хвороби; травми, після яких 

людина змушена довго перебувати у лежачому стані 

 

Шкільна 

Неправильна організація навчально-виховного процесу; 

перевантаження навчальними заняттями; ігнорування фізичного і 

трудового виховання; відсутність дозвілля 

Кліматогеографічна 
Несприятливі кліматичні або географічні умови, що обмежують 

рухову активність 

Експериментальна 
Моделювання зниження рухової активності для проведення медико-

біологічних досліджень 

 

Зменшення рухової активності зумовлює зниження енерговитрат, 

наслідком чого є недостатня стимуляція росту та розвитку, посилена 

залежність від впливу зовнішнього середовища, обмеження і неповноцінне 

використання генофонду. У підсумку дитина стає фізично недорозвиненою, 

рівень її функціональних можливостей низький, і в зрілому віці ці втрати 

неможливо наздогнати навіть постійними фізичними тренуваннями (Andersen, 

1978). 

Зміни функціонального стану центральної нервової системи (зниження 

тонусу, астенія) в умовах гіпокінезії − одна з головних причин зниження 

адаптаційних можливостей організму. За умови обмеження рухової активності 

захисні механізми організму проти шкідливих чинників послаблюються, а 

ризик захворювань − посилюється. Рухова активність є індивідуальною. 

Індивідуальна норма рухової активності повинна визначатися її  

доцільністю та користю для здоров’я. Для цього треба орієнтуватися на 

показники, що характеризують здоров’я дітей. 

Доросла людина щоденно повинна витрачати, крім основного обсягу на 

роботу м’язів, мінімум 1200–1500 ккал, що має забезпечити нормальне 

функціонування організму, необхідну працездатність. 

Основною умовою використання рухової активності для зміцнення і 

збереження здоров’я дорослої людини є узгодження її обсягу, спрямованості та 

інтенсивності з функціональними спроможностями організму. 

Методика визначення рухової активності.Поняття «рухова активність» 
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включає суму рухів, виконаних людиною в процесі життєдіяльності. У 

дитячому та підлітковому віці умовно можна виокремити складові рухової 

активності: активність у процесі фізичного виховання; активність під час 

навчання, суспільно-корисної та трудової праці; спонтанна фізична активність у 

вільний час. Усі ці складові тісно пов’язані між собою і забезпечують певний 

обсяг рухової активності, рівень, який можна кількісно виміряти. 

          Кількісне оцінювання величини рухової активності можна провести 

різними методами: за показниками енерговитрат, що обчислюють у кДж або 

відносних одиницях –МЕТах – шляхом підрахунку енергетичного балансу. 

Залежно від інтенсивності виокремлюють метаболічні рівні навантаження – 4–7 

МЕТ – легка рухова активність; 7–10 МЕТ – середня рухова активність; 10 і 

більше МЕТ – тяжка рухова активність.  

МЕТ – показник відношення енергетичного навантаження до інтенсивності 

основного обміну і становить 4,6–5,4 кДж або 1,1–1,4 ккал/хв.  

 Вимірюючи рухову активність, ураховують кілька критеріїв. Найбільш 

точною є величина енерговитрат (Ен)або споживання енергії. Виміряти 

величину Ен можна методом непрямої калориметрії, тобто шляхом визначення 

кількості кисню, використаного організмом. Проте класичний метод непрямої 

калориметрії є дуже громіздким і неприйнятним для застосування на заняттях. 

На практиці здебільшого вдаються до розрахункових методів визначення 

енерговитрат.  

          Методика розрахунку добових енерговитрат.Метод враховує тривалість 

(у хвилинах) певного виду діяльності та його енергетичну вартість. Енергетична 

вартість кожного виду діяльності визначається методом непрямої калориметрії 

в експериментальних умовах з урахуванням віку і статі дитини та вираженням у 

кілокалоріях або кілоджоулях. 

 Розраховуючи добові енерговитрати, ураховують величину основного 

обміну протягом 24 годин і до цієї величини енерговитрат додають величину 

додаткової кількості енергії для різних видів активності та величину енерготрат 

на добове зростання (найбільша у віці 15,5 років). Так вираховують сумарні 
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добові показники енергозатрат у юнаків та дівчат з 10 до 17 років. Тимчасові 

показники різних видів активності перебувають у таких діапазонах: заняття в 

школі – 4–6 годин; легка активність – 4–7 годин; помірна – 2,5–6,5 години; 

висока – 0,5 години. 

Енерговитрати циклічних вправ розраховують за формулою (Іващенко, 

1995): 

Ен = ЧСС × 0,2 – 11 / 2 × t,  

де Ен – енерговитрати, ккал/хв, t – тривалість заняття у хвилинах. 

Наприклад, якщо під час оздоровчої 30-хвилинної ходьби у жінки 50 років 

ЧСС становить 120 уд/хв, то інтенсивність енерговитрат буде такою: 

Ен = 120 × 0,2 – 11 : 2 = 6,5 ккал/хв,  а загальні енерговитрати протягом 

30 хв – 6,5 × 30 = 195 ккал. 

Ще одним критерієм рухової активності є тривалість рухового компоненту у 

добовому «бюджеті» часу, вираженого в одиницях часу (хвилинах, годинах) або 

у відсотках стосовно тривалості доби, а також число переміщень тіла в просторі 

(локомоцій) за одиницю часу або суми рухів у показниках кілометражу 

локомоцій. 

          Всесоюзний НДІ харчування запропонував спрощений метод визначення 

обсягу добової рухової активності (ДРА): 

ДРА = (Р × 46) × Вк × Пк (ккал/добу),    

деР – маса тіла, кг; Вк – коефіцієнт перерахунку залежно від віку; Пк – 

коефіцієнт перерахунку залежно від  професійної діяльності. 

          Поправковий коефіцієнт (Пк): легка праця – 0,9; помірна професійна 

праця – 1,0; тяжка фізична праця – 1, 17; дуже тяжка фізична праця – 1,3. 

Коефіцієнт перерахунку (Вк) залежно від віку 
 

Стать Вік, років 

16–19 20–39 40–49 50–59 60–69 Більше 70 

Чоловіки 1,02 1,0 0,95 0,9 0,8 0,7 

Жінки 1,05 1,0 0,95 0,9 0,7 0,6 
 

Застосовують також безперервну реєстрацію ЧСС і визначення пульсової 
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«вартості» різних видів діяльності, у тому числі сумарної величини рухової 

активності за добу. Кожна з методик, що базується на визначенні зазначених 

критеріїв, має свої недоліки та переваги. 

Завдання до теми 

1. Дослідити нормативні потреби організму в руховій активності для різних 

вікових груп (дітей, підлітків, дорослих, літніх людей) за даними літературних 

джерел. 

2. Визначити фізіологічний вплив рухової активності на організм людини. 

3. Розглянути принципи використання спеціально організованої 

руховоїактивності  в системі оздоровлення населення. 

4. Освоїти методику визначення рухової активності. 

5. Провести хронометраж власної рухової активності протягом доби. 

  Визначити 

1)види зайнятості: 

–сон; 

–час, витрачений на побутові проблеми (години, хвилини, % до загальної 

тривалості доби); 

–час, витрачений на заняття у навчальному закладі; 

–час, витрачений на самопідготовку; 

– час дозвілля; 

 2) час, витрачений на різні рівні рухової активності (базовий, сидячий, 

малий, середній, високий); 

 3)  свій рівень добових енерговитрат у ккал. 

Визначити добовий обсяг рухової активності за формулою: 

ДРА = (Р × 46) × Вк × Пк (ккал/добу); 
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 4)  порівняти результати добових енерговитрат, що отримані двома 

методами. 

Теми рефератів 

1.  Біологічні потреби організму в руховій активності. 

2.  Норми рухової активності для дітей і підлітків. 

3.  Норми рухової активності для дорослих і літніх людей. 

4.  Методи визначення рухової активності. 

5. Вплив рухової активності на здоров’я. 

Контрольні питання 

     1. Розкрити зміст термінів «кінезифілія», «гіпокінезія», «гіперкінезія». 

     2. Назвати види гіпокінезії та причини її виникнення. 

          3. Якою є норма рухової активності у дитячому віці? 

          4. Що називають «хворобами цивілізації»? 

     5. У чому полягає негативний вплив дефіциту рухової активності на 

організм людини? 

      6. У чому полягає позитивний вплив рухової активності на організм 

людини? 

      7. Яка величина є нормативною у спеціально організованій руховій 

активності? 

          8. Охарактеризувати методи визначення рухової активності. 

          9.Охарактеризувати принципи використання спеціально організованої 

рухової активності у системі оздоровлення населення. 

 Література:[2, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24]. 

 

Практичні заняття № 10–12 

Тема. Наукові основи рекреації 

 Мета: оволодіти науковими теоріями фізичної рекреації: мотивації 

діяльності, вікового розвитку організму людини, стомлення і відновлення, 

адаптації, функціональних резервів. 

Короткі теоретичні відомості 
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Фізична рекреація покликана не тільки рекомендувати якийсь з різновидів 

рухової активності, а й визначати мету, задля якої людина хоче займатися 

фізичними вправами, її інтерес, у якому віці, які вправи і які фізичні 

навантаження є доцільними, як організм буде до них пристосовуватися, які 

граничні межі пристосувальних реакцій організму, тобто, якими є його резерви.  

Теорія мотивації діяльності.Поведінку людини визначають її потреби – 

усвідомлені або неусвідомлені чинники діяльності. Незадоволення або неповне 

задоволення потреб у побуті, навчанні, праці є стимулом до пошуку шляхів їх 

задоволення у сфері фізичного виховання і спорту. Фізичне виховання можна 

кваліфікувати як вид діяльності, що спрямована на задоволення визначених 

потреб людини та суспільства.  

Будь-якадіяльність передбачає мету, засоби, процес і результат 

діяльності, отже основна її ознака – усвідомленість.Мотивація – це загальний 

термін на позначення стану, який спонукає людину розпочати певний вид 

активності і продовжувати його, докладаючи фізичні та моральні зусилля. 

Мотивація пояснює, чому людина вчинила саме так, а не інакше. 

Концепція мотивації базується зазвичай як на біологічних і соціальних 

чинниках, так і на факторах навчання, які стимулюють, підтримують і 

формують цілеспрямовану поведінку. Мотивація формується визначеними 

потребами.  

Потреба – це необхідність чи нестача чогось в організмі особистості, 

соціальної чи вікової групи, суспільства в цілому, тобто внутрішній рушій 

активності. 

Мотив – це усвідомлена причина активності людини, спрямована на 

досягнення мети. Мотив починає формуватися під впливом потреби, яка 

виникає у людини. 

На формування мотивів впливають фактори, як зовнішні, так і внутрішні. 

Зовнішніми є умови (ситуації), у яких опинилася людина. До внутрішніх 

факторів належать бажання, інтереси, захоплення, переконання особистості. 

Вивчення мотивів фізкультурно-оздоровчої діяльності різних вікових груп 
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населення, факторів і методів, що сприяють їх формуванню, надасть змогу 

залучати людей до систематичних занять фізичною культурою і спортом та 

скеровувати процес фізичного виховання. 

Причини, які є стимулом до занять фізичною активністю, ґрунтовно 

описані в науковій літературі. 

1. Нормалізація маси тіла хвилює багатьох людей. Частіше нею 

схвильовані у зрілому віці, проте і в підлітковий період вона є стимулом до 

занять. Ця проблема потребує більш детального дослідження. 

2. Зниження ризику розвитку гіпертензії хвилює значну частину 

дорослого населення, проте зміцнення здоров’я шляхом фізичного виховання 

визнають і школярі. 

3. Зниження стресу та депресії. У сучасному суспільстві спостерігається 

значне збільшення кількості осіб, які страждають депресією, перебувають у 

стані тривоги. 

4. Задоволення. Багато людей починають займатися фізичною 

культурою, щоб зміцнити здоров’я, схуднути, однак, якщо заняття не приносять 

задоволення, то від них згодом відмовляються. Головною причиною участі 

багатьох підлітків в організованій спортивній діяльності є отримання 

задоволення. 

5. Розвиток самооцінки. Заняття фізичними вправами, пов’язані з появою 

почуття подолання труднощів, люблять люди впевнені у собі, у своїй 

зовнішності. 

6. Спілкування. Дуже часто люди починають займатися якимось із видів 

рухової активності, щоб мати можливість спілкуватися з іншими. Підлітки 

зізнаються, що обрали певний вид спорту «за компанію», через те, що хтось з 

їхнього мікросередовища обрав це для себе. 

 Теорія вікового розвитку організму людиниє системою знань про 

формування структурних і функціональних особливостей організму людини в 

онтогенезі. 

 Н. Волянський виокремлює такі періоди розвитку людини: 
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І    Період внутрішньоутробного розвитку.  

ІІ  Період прогресивного розвитку. А. Пасивна фаза. Б. Фаза експансії.  

ІІІ   Період відносної стабілізації повноти життя.  

 ІV   Період старості. 

 Поняття «стомлення» використовують для характеристики загального 

відчуття, що супроводжується зниженням рівня рухової активності. На процес 

стомлення впливають енергетичні системи, накопичення проміжних продуктів 

метаболізму, стан нервової системи, порушення механізму скорочування 

м’язових волокон. 

 Відновлення функціонального потенціалу відбувається хвилеподібно, на 

зразок згасаючої кривої. Теорія стомлення і відновлення обґрунтовує феномен 

активного відпочинку, що покладений в основу фізичної рекреації.  

 Адаптація – це процес пристосування будови і функції організму та його 

органів до умов навколишнього середовища. Розрізняють генотипічну і 

фенотипічну адаптацію. Фенотипічна адаптація – це процес пристосування, що 

розвивається в окремої особини протягом життя у відповідь на дію факторів 

навколишнього середовища. Основні фактори середовища, до яких адаптується 

організм, –голод, гіпоксія, фізичні навантаження. Повторення з певною 

частотою оптимальних за силою подразнень зумовлює накопичувальний ефект: 

робочі та обслуговуючі системи удосконалюватимуться у напрямі накопичення 

енергетичних потенціалів. Такі пристосувальні зміни називаються 

накопичувальними, кумулятивними або довготривалими. 

 Теорія функціональних резервів.Увесь шлях від зачаття до природної 

смерті відбувається за наявності запасу життєвих можливостей. Ці резерви 

забезпечують розвиток і оптимальне протікання життєвих процесів при змінних 

умовах зовнішнього середовища. Так, наприклад, щоб людина не померла від 

кровотечі, у її крові в 500 разів більше тромбіну (речовини, що зумовлює 

згортання), ніж потрібно для згортання крові; стінки сонної артерії здатні 

витримати тиск 20 атмосфер, тоді як тиск крові не перевищує 1/5 атмосфери. 

Живий організм – надскладна і водночас надійна система. 
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Надійність – це дублювання регулюючих механізмів, наявність в 

організмі резервних потужностей, тобто структурно-функціональний надлишок. 

Функціональні резерви організму (їх кількість, швидкість витрачання, 

перерозподілу і відновлення) є передумовою адаптованості організму до 

постійно змінних умов зовнішнього середовища, що і забезпечує його 

життєздатність. Організм спортсмена повинен пристосуватися до фізичних 

навантажень за відносно короткий час, а саме швидкість настання адаптації та її 

тривалість визначаються наявністю в організмі спортсменів необхідного об’єму 

функціональних резервів. 

Завдання до теми 

1. Оволодіти теорією мотивації активності. Визначити фактори, що впливають 

на формування мотивації рухової активності людини. 

2. Вивчити вікові періоди життєвого циклу людини за даними ВООЗ.  

3. Ознайомитися з розвитком рухів у дітей середнього і старшого віку. 

4. Визначити вікові особливості реакції організму дітей і підлітків на фізичні 

навантаження. 

5. Ознайомитися з віковими особливостями різних періодів життя дорослої 

людини та у літньому віці. 

6.  Розглянути причини виникнення стомлення. 

7. Оволодіти знаннями з теорії відновлення. 

8. Ознайомитися з властивостями адаптації: специфічність, перехресність і 

адекватність. 

9. Розглянути поняття «термінової» і «довготривалої адаптації». 

10. Детально ознайомитися з поняттями деадаптація та зрив адаптації. 

11. Оволодіти знаннями з теорії функціональних резервів (гомеостаз, надійність 

організму, використання функціональних резервів). 

12. Розглянути суть енергетичного правила м’язів скелета І. А. Аршавського. 

Теми рефератів 

1. Теорія адаптації. 

2. Теорія функціональних резервів. 
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3. Теорія мотивації діяльності людини. 

Контрольні питання 

1. Що визначає поведінку людини? Охарактеризуйте поняття «мотивація». 

2. Дати визначення потреб, мотивів, інтересів як психологічних явищ 

особистості. 

3.  У чому полягає ієрархія потреб?  

4. Які зовнішні фактори впливають на формування мотивації рухової активності 

людини? 

5.  Які періоди розвитку людини виокремлює Н. Волянський? 

6. Які вікові періоди у життєвому циклі людини виокремлюють згідно з 

визначеннями Всесвітньої організації охорони здоров’я? 

7. Назвати вікову періодизацію дітей залежно від умов життя, виховання і 

навчання. 

         8. Які фактори значною мірою впливають на стан здоров’я 

новонародженого? 

9. Назвати характерні особливості  фізичного розвитку дітей дошкільного і 

шкільного віку. 

10.  Охарактеризувати вікові періоди дорослих людей. 

          11.  Який зміст поняття «утома»? 

12.  Як відбуваються процеси відновлення в організмі? 

13.  Охарактеризувати явище суперкомпенсації. 

14.  Як розподіляють види відпочинку? 

15.  У чому полягає феномен активного відпочинку? 

16.  Розкрити зміст поняття «гомеостаз». 

          17.  Дати визначення поняття «адаптація»? 

18.  Які види адаптації ви знаєте? 

19.  Які властивості адаптації та як їх використовують для організації рухової 

активності людини? 

20. Розкрити поняття «надійність організму». 

21. Що таке «функціональні резерви» і як вони витрачаються у повсякденному 
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житті і під час фізичних вправ? 

22. У чому полягає «енергетичне правило скелетних м’язів»?  

23. Дати визначення поняття «фізичне здоров’я» в аспекті функціонування 

резервів біоенергетики організму.  

 Література:[4, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Методи визначення видів зайнятості людини 

 Мета: оволодіти методами визначення видів рухової активності людини. 

Короткі теоретичні відомості 

 Для вивчення видів зайнятості людини, її рухової активності протягом 

доби, мотивів та інтересів застосовують методи опитування, психологічного 

тестування, хронометражу. Найбільш поширеними і доступними методами 

соціологічних досліджень є методи опитування. 

 Види опитувань під час рекреаційної діяльності: 

 Анкетування – метод отримання інформації шляхом письмових 

відповідей на стандартні запитання анкети. 

 Інтерв’ю – метод отримання інформації шляхом обговорення певного 

запитання двома чи групою осіб. 

 Бесіда – метод отримання інформації шляхом усних відповідей 

респондентів на систему питань, що усно задає дослідник. 

 Ефективним методом отримання інформації є анкетування. Воно дозволяє 

охопити значну кількість людей і математично обробити отримані відповіді. 

 Під час бесіди можна отримати більш вірогідні дані про предмет 

зацікавленості, але вона потребує чимало часу для проведення. 

 Структура анкетування. У структурі анкети виокремлюють три частини: 

вступну, основну, демографічну (Ашмарін, 1978). 

 Вступ містить звернення до респондентів, де вказано:  установу, що 

проводить дослідження, завдання дослідження, теоретичне і практичне 

значення, гарантії анонімності, правила заповнення анкети. 
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 Вступ повинен відповідати вимогам: бути зрозумілим для кожного 

респондента, заохотити респондентів дати відповіді та бути локанічним. 

 Основну частину становлять перелік питань для розв’язання завдань 

дослідження. Психологи рекомендують триступеневу форму основної частини: 

завдання першого блоку викликати зацікавленість респондентів і заохотити їх 

до роботи; другий – спрямований на розв’язання головних завдань 

(дослідження мотивів, думок, оцінок; третій – спрямований на деталізацію 

попередніх відповідей (контрольні запитання, інтимні запитання). Дослідники 

встановили, що на інтимні питання респонденти відповідають більш правдиво, 

якщо вони знаходяться в кінці анкети. 

 Демографічна частина включає запитання, що інформують про паспортні 

дані респондента (прізвище, стать, вік), спортивну кваліфікацію. Ця частина 

сприяє якісному аналізу зібраного матеріалу і визначенню його 

репрезентативності, вона можу бути розміщена в кінці анкети або на початку. 

 Види питань та їх формулювання. Питання анкети класифікують залежно 

від змісту, форми і функції. 

 Питання про фактивідображають діяльність людини в минулому і тепер, 

а також наслідки цієї діяльності. Наприклад:  

 1.  Як ви проводите вільний час у вихідні? 

 2.  Скільки часу ви приділяєте перегляду телепередач у вихідні дні/будні? 

 3.  Чи займаєтеся ви якимось з видів спорту? 

 Питання про мотиви відображають причини тих чи інших дій, думку про 

них, їхню оцінку. Ця група питань є найскладнішою, відповіді на них не завжди 

правдиві. Питання повинні бути конкретними, наприклад: 

 1. Якому різновиду відпочинку у вихідні дні ви надаєте перевагу: 

активному чи пасивному? 

 2.  Які види рухової активності вам подобаються? 

 3.  З якою метою ви займаєтеся руховою активністю? 

 Відкриті (вільні) запитання потребують вільної форми відповіді, 

наприклад: «Назвіть вид рухової активності, яким ви хотіли б займатися». Такі 
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питання дають змогу отримати цікаві відповіді, виявити несподівані факти і 

мотиви. Іноді відповіді дуже об’ємні та складні для опрацювання. 

 Закриті запитання передбачають набір варіантів відповідей і респондент 

вибирає одну із них. Наприклад дихотомічні, що передбачають відповіді «так» 

або «ні». Також запитання з розмаїттям варіантів відповідей, наприклад: «Чим 

ви захоплюєтесь у вільний час (розмістіть ваші захоплення за рейтингом)?»: 

 – спілкуюся з друзями; 

 – читаю художню літературу; 

 – слухаю музику; 

 – граю на музичних інструментах; 

 – займаюся спортом; 

 – вивчаю іноземні мови; 

 – малюю і т.д. (див. додаток А). 

 Питання, що потребують кількісного оцінювання, містять набір 

відповідей, що виражають інтенсивність думки про предмет опитування, 

наприклад: «Чи задоволені ви роботою свого тренера?» 

 Аналізуючи результати анкетування, стандартний набір оцінок можна 

використовувати як своєрідну оцінну шкалу та позначати відповідним балом. У 

наведеному прикладі шкалу побудовано у низхідному порядку (наприклад, за 

п’ятибальною системою «дуже задоволений – 5», «задоволений – 4» тощо). 

Використовуючи цю шкалу, кожну думку респондента можна позначити 

цифрою, а загальну думку всіх респондентів – середньоарифметичними 

числами.  

Наприклад, визначаємо популярність видів відпочинку. Було опитано 

1000 чол. Туризм було оцінено так: дуже подобається «5» –50 осіб, подобається 

«4» – 250 осіб, байдуже «3» –350 осіб, не подобається «2» – 250 осіб, дуже не 

подобається «1» –100. Отже середній ступінь популярності можна обчислити 

так:  

(5 × 50) + (4 × 250) + (3 × 350) + (2 × 250) + (1 × 100) = 2,90. 

1000 
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 Думка людей, виражена цифрою, є грубим показником, проте його можна 

використовувати як орієнтовний. У таких питаннях кількість позитивних і 

негативних оцінок має бути однакова, а їхня загальна кількість – непарною. 

 Напівзакриті питання включають не тільки набір варіантів відповідей, а 

й варіант «інше».  

 Фільтруючі питання – запитання загального змісту, негативна відповідь 

на які звільняє респондента від подальших запитань, які мають деталізуючий 

характер. 

 Кожна із форм запитань має окремі переваги та недоліки і 

використовується відповідно до завдань дослідження. Багато фахівців 

уважають, що грамотно складена анкета повинна включати усі види запитань – 

відкриті, напівзакриті, закриті. 

 Ще одним критерієм рухової активності є тривалість рухового 

компоненту у добовому «бюджеті» часу, вираженого в одиницях часу 

(хвилинах, годинах) або у відсотках стосовно тривалості доби, а також кількість 

переміщень тіла в просторі (локомоцій) за одиницю часу або суми рухів у 

показниках кілометражу локомоцій. 

 Застосовують також безперервну реєстрацію ЧСС і визначення пульсової 

«вартості» різних видів діяльності, у тому числі сумарної величини рухової 

активності за добу. Кожна з методик, що базується на визначенні зазначених 

критеріїв, має свої недоліки та переваги. 

Завдання до теми 

1. Провести хронометраж власної рухової активності протягом доби. 

2. Роздрукувати анкету (див. додаток А) і підготуватися до анкетування. 

3. Скласти свій варіант анкети. 

Теми рефератів 

1.Методи визначення видів зайнятості людини. 

 

Контрольні питання 
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1. Дати визначення методів опитування? 

2.Із яких частин складається анкета? 

3. Які є види питань і яке значення вони мають у розробці анкет? 

4. На чому базуються методи рухової активності? 

5. Охарактеризувати метод хронометражу? 

6. Як проводять розрахунок добових енерговитрат (Ен)? 

7. На що вказує показник МЕТ? 

Література: [10, 14, 15, 16]. 

 

Практичні заняття № 14–15 

Тема. Регуляція маси тіла  

 Мета: навчитися вираховувати індекс маси тіла, норму маси тіла 

тапідбирати види рухової активності для нормалізації маси тіла. 

Короткі теоретичні відомості 

          Методи оцінювання жирової маси.Об’єм жирової маси (у %) під 

час масових обстежень можна орієнтовно визначити за рівнем ІМТ (табл. 8) і за 

сумою шкіряно-жирових складок у ділянці біцепса, тріцепса, під лопаткою, на 

стегні.Техніка вимірювання шкіряно-жирових складок: 

– усі виміри проводяться на правому боці тіла; 

– місце кожної складки визначають і позначають на шкірі; 

– великим і вказівним пальцем лівої руки захоплюють достатньо товстий 

шар шкіри, щоб туди потрапив жировий прошарок; 

– каліпером роблять заміри відтягнутої складки так, щоб ближчий до 

пластини зажиму кінець каліпера був на відстані близько 1 см від пальців, які 

захоплюють складку; 

– каліпер треба тримати під прямим кутом, а не нахиляти, через 2 с можна 

знімати показники; 

– середній показник обчислюють за двома такими, що відрізняються не 

більш, ніж на 5%. Якщо різниця більша, беруть третій показник і знову 

вибирають 2 найбільших значення для виведення середнього. 
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Складку на шкірі забирають приблизно на 1 см горизонтально або 

вертикально. Цю складку легко відтягують, її форма повинна бути такою, щоб 

краї були паралельними один одному. 

Об’єм жирової маси у відсотках обчислюють за сумою 4 складок за 

залежністю, описаною Дурніним і Вомерслі (1974). 

Таблиця 8 – Об’єм жирової маси 

Вік, років 

Індекс маси тіла (ІМТ), кг/м
2
 

<20 20–25 26–30 
чол. жін. чол. жін. чол. жін. 

16–24 13,0 25,2 20,7 31,2 26,7 36,0 

25–34 15,1 25,4 21,3 31,6 26,2 36,5 

35–44 18,3 27,9 24,2 33,6 28,9 38,0 

45–54 21,2 30,5 27,2 36,1 31,9 40,5 

55–64 20,2 32,0 27,5 32,0 33,1 41,0 

 

Для чоловіків допустима частка жиру в організмі становить 15–20% 

загальної маси тіла, для жінок – 20–25%. Вищі показники є відхиленням від 

норми. 

Знаючи ІМТ, рівень умісту жиру в організмі і коефіцієнт відношення 

обхвату талії до обхвату стегон, можна оцінити вплив зайвої ваги на здоров’я 

(за Паффенбаргером, 1999): 

1. Високий ІМТ є вірогідним ризиком для здоров’я; 

2. Високий ІМТ + високий рівень жиру в організмі – це явний ризик для 

здоров’я; 

3. Високий ІМТ + високий рівень умісту жиру в організмі + високий 

коефіцієнт відношення обхвату талії до стегон – це дуже високий ризик для 

здоров’я. 

У людей, що займаються спортом, маса тіла може бути вища за стандарти, але 

це не свідчить про високий вміст жиру, маса тіла може бути надмірною, а вміст 

жиру – незначним за рахунок розвинених м’язів і міцних кісток табл. 9.  

Гарві Симон у роботі «Staying Well» («Залишайтесь здоровими») 

пропонує достатньо простий метод визначення вмісту жиру в організмі. Для 
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цього необхідно виміряти обхват талії (у дюймах) у найвужчій частині тіла, а 

обхват стегон – у найширшій, після чого поділити перший показник на другий:  

Співвідношення  = обхват талії  

обхват стегон 

 

Таблиця 9 – Норми вмісту жиру, %  маси тіла 

Класифікація 
Процент жиру 

Жінки Чоловіки 

Необхідний для життєдіяльності жир 11,0–14,0 3,0–5,0 

Спортсмени 12,0–22,0 5,0–13,0 

Фізично підготовлені особи 16,0–25,0 12,0–18,0 

Особи з потенційним ризиком 26,0–31,0 19,0–24,0 

Гладкі 32,0 і більше 25,0 і більше 

 

Примітка. До статевої зрілості шкала для чоловіків і жінок та сама; ті самі 

стандарти прийняті для усіх вікових періодів. 

 

Чоловіки, у яких показник співвідношення більший за 1,0 мають вищий 

ризик у розвитку захворювань серця та діабету порівняно з чоловіками, у яких 

показник 0,85. Підвищений ризик існує і для жінок з показниками вище 0,85. 

 Жир у певній кількості потрібен для підтримання організму у доброму 

стані. Жир – основне джерело енергії, тому необхідними є певні його запаси в 

організмі, щоб пережити «важкі часи» – фізичний стрес, хворобу, коли людина 

не може споживати достатньої кількості калорій. Крім того, жири виконують 

важливу функцію у метаболізмі деяких гормонів. Так, жінки з недостатнім 

умістом жиру мають низький рівень естрогену, що негативно впливає на 

здатність до зачаття, а також підвищує ризик захворювання на остеопороз і 

переломів кісток. На стан здоров’я впливає не тільки вміст жиру, а й його 

розподіл у тілі людини. Якщо жир накопичується переважно на талії, це є 

ризиком розвитку захворювань серця, гіпертонії, інсульту, діабету тощо. 

 Зайва маса тіла як така не настільки небезпечна, як малорухливий спосіб 

життя. Проте нелегко із зайвою масою тіла бути фізично активним або мати 

нормальний тиск. Та, поєднуючи режим харчування з виконанням фізичних 
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навантажень, можна досягти зниження маси тіла. 

 Рекомендації щодо зниження маси тіла.Наприклад, зріст чоловіка – 178 

см, а маса тіла − 86 кг (ІМТ – 27); він хоче знизити масу тіла до 70 кг (ІМТ − 

22). У стані спокою його організм витрачає біля 90 ккал/год. Це показник 

основного обміну, який приблизно відповідає кількості кілокалорій, що містить 

шматочок хліба, одна столова ложка масла, велике яблуко, що є достатнім для 

насичення організму. За 24 години організм, підтримуючи процеси 

життєдіяльності, витрачає 2100 ккал. 

Однак людина не перебуває у стані спокою увесь день, і навіть при дуже 

малорухливому способі життя все одно перебуває на ногах, нащо витрачає 

близько 400 ккал (основний обмін, тепловий ефект активності і тепловий ефект 

харчування). Якщо, маючи вагу 86 кг, людина веде активний спосіб життя, то за 

добу організм витратить близько 2500 ккал. Якщо кількість спожитих калорій 

не перевищує цей показник, то вона не буде набирати зайву вагу, але й не 

зменшить її. І в цьому полягає проблема. Звичайна американська дієта дає змогу 

легко спожити 2500 ккал/день або навіть протягом кількох хвилин. Кількість 

калорій, що містяться у типовому американському ленчі (подвійний чизбургер, 

смажене м’ясо, збитий шоколад, кілька тістечок) майже відповідає цій цифрі, і 

якщо ще додати сніданок, обід і вечерю, то цілком зрозуміло, чому американець 

має вагу 86 кг, а не 70.  

 Рекомендації Р. Паффенбаргера:Розрахунок добової норми споживання 

енергії: 

1. Оберіть бажану для себе масу тіла (БМТ) у фунтах (1 фунт – 454г); 

2. Визначте основну добову потребу в калоріях (кількість калорій, 

необхідних для підтримання життєвих функцій): БМТ × 10; 

3. Додайте кількість калорій, витрачених на виконання будь-якої 

діяльності (виберіть відповідний рівень активності): 

− для малорухливих людей (що практично не виконують жодного 

фізичного навантаження) БМТ × 3 = _____________; 

− для помірно активних (20 хв 3−5 разів на тиждень) БМТ × 5 = ___; 
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− для дуже активних (1 год 5−7 разів на тиждень) БМТ × 10 = _____. 

4. Для визначення загальної потреби в енергії підсумуйте показники 

пунктів 2 і 3. 

5. Для зниження протягом тижня ваги тіла на 450 г необхідно скоротити 

споживання енергії в середньому на 500 ккал×день
-1

, або краще збільшити 

витрати енергії на таку ж величину:  

− щоденні енерговитрати для зниження маси тіла на 1 фунт за тиждень 

(показник, отриманий у пункті 4 − 500); 

− додаткові види щотижневої активності для зниження маси тіла на один 

фунт(приблизно 100 ккал кожні десять хв додаткової активності) плюс 

п’ятдесят хвилин активності протягом тижня. 

Як відзначали раніше, для зниження маси або вмісту жиру в організмі 

необхідно, щоб кількість витраченої енергії перевищувала кількість спожитої, 

тобто треба, щоб був дефіцит отриманих калорій. В одному фунті жиру 

міститься близько 3500 ккал енергії. Відповідно ви можете витратити на 

3500 ккал більше, ніж споживаєте, таким чином, скоротивши вміст жиру на 

1 фунт. Щоб досягти цього протягом тижня, необхідно, щоб щоденний дефіцит 

становив 500 ккал, тобто стільки, скільки є у 3 банках пива чи 3 стаканах 

молока, або 2 бутербродах з маслом і джемом, в одному гамбургері з сиром. 

Проблема полягає в тому, що калорії легше спожити, ніж витратити. 

Якщо людина не хоче відмовлятися від улюблених страв, можна знизити 

масу шляхом збільшення фізичної активності. Наприклад, мета: позбутися 

35 фунтів за рахунок дефіциту 3500 ккал/тиждень. 

Метод 1: щоденне виконання видів діяльності першого етапу протягом 

додаткових 30 хв, щоб забезпечити витрати 700 ккал кожного тижня. 

Результат: щоденне зниження ваги тіла на 1/5 фунта чи на 4/5 фунта на 

місяць.Можна додаткові 30 хв проводити активно (наприклад, вигулювати 

собаку, гратися з дітьми), унаслідок цього щоденно буде витрачатися ще 

100 ккал, що за весь тиждень становитиме 700 ккал. Це додаткові витрати, крім 

звичайних. Витрачаючи щоденно додаткових 100 ккал, необхідно витратити ще 
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400 ккал/день, щоб досягти запланованого щоденного дефіциту в 500 ккал. 

Метод 2: виконувати види активності першого етапу протягом наступних 

30 хв, щоб витратити додатково ще 700 ккал.  

Результат: щоденне зниження маси тіла на 2/5 фунта, або майже на 1,5 

фунта за місяць, або на 18 фунтів за рік.Якщо виконувати види активності 

першого етапу протягом додаткових 30 хв, витрати енергії збільшаться ще на 

100 ккал/день чи на 700 ккал/тиждень, отже залишиться витратити ще 

300 ккал/день, вживаючи таку ж кількість їжі, як і раніше.  

Метод 3: додати 30 хв на виконання видів активності другого етапу 

3 рази на тиждень, щоб витратити додатково 600 ккал.  

Результат: щоденне зниження маси майже на 2/3 фунти або більше 2,5 за 

місяць, або 35 фунтів за 14 місяців.  

Якщо у людини немає часу чи бажання інтенсивно збільшувати 

тривалість виконання щоденних видів діяльності, то треба використовувати 

навантаження середньої інтенсивності, наприклад, 30-хвилинну ходьбу у 

швидкому темпі 3 рази на тиждень. Під час кожної 30-хвилинної прогулянки 

(або інтенсивнішого навантаження, наприклад бігу підтюпцем або плавання) 

витрачається близько 200 ккал. Отже, за тиждень витрати становитимуть 600 

ккал. Додавши ці 600 ккал до тих 1400, які уже додатково витратили, отримаємо 

щотижневі витрати 2000 ккал, що забезпечить зниження маси тіла на 2/3 фунти 

щотижня, або на 2,5 за місяць або на 35 фунтів за 14 місяців. 

Ступінь відхилення фактичної маси тіла від нормативних величин 

дозволяє визначити раціональну спрямованість занять. Якщо фактична маса 

тіла більша за ідеальну на 15%, то це не є відхиленням від норми, а якщо 

перевищує на 16−30%, ефективні фізичні вправи для зниження зайвої маси. 

Якщо більше 30%, необхідно поєднувати дієту з фізичним вправами. 

Приклад визначення рухового режиму для оптимізації маси тіла: 

Вихідні дані – чоловік 40 років. 

Маса тіла – 95 кг. 

Довжина тіла – 180 см. 
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Фізичний стан – нижчий за середній. 

Виробнича діяльність помірної інтенсивності (800 ккал/добу). 

Завдання 1. Визначити % вмісту жиру за індексом маси тіла. 

ІМТ =  
95 

= 29,3. 3,24 

процент жиру – 28,9. 

Завдання № 2. Визначити основний обмін. 

11,6 × 95 кг + 897 = 1981 ккал. 

Завдання № 3. Визначити витрати енергії за добу, ураховуючи виробничу 

діяльність. 

1981 ккал + 800 ккал = 2781 ккал. 

Об’єм жирової маси (%) 

 

Вік, років 

Індекс маси тіла (ІМТ), кг/м
2 

<20 20–25 26–30 

чол жін чол жін чол жін 
16–24 13,0 25,2 20,7 31,2 26,7 36,0 

25–34 15,1 25,4 21,3 31,6 26,2 36,5 

35–44 18,3 27,9 24,2 33,6 28,9 38,0 

45–54 21,2 30,5 27,2 36,1 31,9 40,5 

55–64 20,2 32,0 27,5 32,0 33,1 41,0 

 

Рівняння ВООЗ оцінювання рівня метаболізму в стані спокою 

 

 

Вік 

Рівняння для оцінювання 

рівня метаболізму в стані 

спокою ккал/день
 

 

Стандартне 

 відхилення 

Чоловіки 
18–30 15,8×МТ 1 (кг) + 679 151 

30–60 11,6×МТ 1 (кг) + 879 164 

> 60 13,5×МТ 1 (кг) + 487 148 

Жінки 
18–30 14,7×МТ 1 (кг) + 496 121 

30–60 8,7×МТ 1 (кг) + 829 108 

> 60 10,5×МТ 1 (кг) + 596 – 

 

Завдання № 4. Визначити, яка кількість жиру є надмірною. 

28,9 % – 20,0 % = 8,9 % ; 
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95 кг 

 8,9 = 8,4 кг. 
100 

Завдання № 5. Визначити, скільки калорій міститься у 8,4 кг жиру.  

454 г жиру (1 фунт) = 3500 ккал; 

8400 г : 454 г 3500 ккал = 64754 ккал. 

 Завдання № 6. Визначити, яку кількість ккал витрачає чоловік протягом 

20-хвилинної ходьби зі швидкістю 6436 м (4 милі) за годину, тобто пройшовши 

2145 м. 

7,8 ккал  20 хв = 156 ккал. 

Норми вмісту жиру в тілі, % маси тіла 

 

Класифікація 

Відсоток вмісту жиру 

жінки чоловіки 

Жир, необхідний для 

життєдіяльності 

11,0–14,0 3,0–5,0 

Спортсмени 12,0–22,0 5,0–13,0 

Фізично підготовлені особи 16,0–25,0 12,0–18,0 

Особи з потенційними ризиком 26,0–31,0 19,0–24,0 

Гладкі 32,0 і вище 25,0 і вище 

 

Завдання № 7. Визначити кількість ккал, які витрачає чоловік за 20 хв бігу 

підтюпцем зі швидкістю 6436 м (4 милі) за год. 

11,3 ккал  20 хв = 226 ккал. 

Завдання № 8. Визначити витрати енергії для виконання протягом 20 хв 

вправ під музику – 5 хв низької інтенсивності, 10 хв – середньої і 5 хв – високої. 

Завдання № 9. Визначити витрати енергії для заняття на воді протягом 

20 хв: вправи біля борту – 14 хв×10 ккал і плавання вільним стилем 6 хв. 

1 миля = 1600 м;   200 м = 1/8 милі. 

1600 м = 720 ккал : 8 = 90 ккал + 140 ккал + 230 ккал. 

Завдання № 10. Вирахувати раціональну добову калорійність харчування. 

Ккал = ( 0254,0

8,1

 4 – 128)  (12–15) = 1865 ккал–2325 ккал. 

Завдання № 11. Визначити оптимальну кількість тижнів, щоб 

нормалізувати масу тіла чоловікові за умови трьох рекреаційних занять на 
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тиждень (енерговитрати 500 ккал) і раціональної калорійності харчування. 

Витрати енергії за добу + рекреаційна рухова активність = 2781 ккал + 

500 ккал = 3281 ккал. 

3281 ккал × 3 дні = 9843 ккал. 

3781 ккал × 4 дні = 11124 ккал.  

9843 ккал + 11124 ккал = 20967 ккал за тиждень. 

Харчування = 2325 ккал × 7 днів = 16275 ккал. 

Енерговитрати протягом тижня – калорійність харчування = 20967 ккал – 

16275 ккал = 4692 ккал. 

4692 ккал – дефіцит енергії за тиждень. 

Надлишок жиру 64757 ккал. 

64757 ккал : 4692 ккал ≈ 14 тижнів. 

Якщо дотримуватися визначеного рухового режиму і оптимальної 

калорійності харчування, то чоловік 40 років вагою 95 кг, 180 см на зріст, може 

знизити масу тіла на 8–10 кг за 2,5–3 місяці. 

Завдання до теми 

1. Обчислити норму маси власного тіла та визначити відмінності від 

фактичного показника. 

2.Визначити процентний вміст жиру у власному тілі. 

3.  Обчислити свою індивідуальнунорму калорійності харчування. 

4. Зіставити норми калорійності харчування з фактичними добовими 

енерговитратами, обчисленими під час виконання завдання попереднього 

заняття. 

          5. Визначити відповідність норми харчування фактичному 

енергоспоживанню. 

6.  Обрати види рухової активності, щоб витратити додатково 500 ккал на добу 

протягом 30 хв або 1-ї години. 

Теми рефератів 

1. Раціональне харчування як фактор здорового способу життя. 

Контрольні питання 
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1.  Як визначити норму маси тіла? 

2.  Як визначити процент жирової маси в організмі? 

3. Як впливає місце накопичення жируу тілі людини на ризик розвитку 

різноманітних захворювань? 

4.  Який рівень вмісту жиру в організмі є достатнім? 

5.  Як обчислити добову норму споживання енергії? 

6.  Які рекомендації дають добову норму споживання енергії? 

7.  Яке значення рухової активності людини в нормалізації маси тіла? 

8.  У чому суть раціонального харчування? 

9.  Назвати принципи раціонального харчування? 

10. Назвати раціональне співвідношення білків, жирів і вуглеводів у добовому 

раціоні харчування? 

 Література:[7, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24]. 

 

Практичні заняття № 16–17 

Тема. Контроль показників фізичного стану людини  

під час рекреаційних занять 

 Мета: оволодіти методами контролю за показниками фізичного стану під 

час рекреаційних занять. 

Короткі теоретичні відомості 

Контроль під час рекреаційних занять дозволяє отримати інформацію про 

стан здоров’я людини, її фізичну працездатність і підготовку, забезпечує 

зворотній зв’язок на основі інформації про зміни в різних системах організму 

під впливом різних засобів фізичної культури; визначає, які засоби, форми і 

методи фізичної культури є раціональними.  

Види контролю.Медико-педагогічний контроль занять оздоровчого 

спрямування поділяють на три види – первинний (попередній), оперативний 

(терміновий) і поточний (періодичний). Мета первинного контролю – оцінити 

стан і рівень здоров’я, щоб вирішити питання про допуск до занять фізичними 

вправами, визначення раціональних засобів оздоровлення.Завдання контролю: 
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визначити стан і рівень здоров’я;визначити морфофункціональний статус і 

ступінь його відхилення від нормативних величин; визначити фізичну 

працездатність і підготовку, ступінь їх відхилення від необхідних величин; 

визначити раціональні параметри оздоровчих занять.  

Оперативний (терміновий) контроль здійснюють під час занять або 

одразу після них, щоб оцінити інтенсивність і адекватність (відповідність 

навантаження функціональним можливостям організму). 

Про неадекватність фізичних навантажень свідчать специфічні  

суб’єктивні та об’єктивні ознаки. Щоб оцінити інтенсивність фізичних 

навантажень під час занять, доцільно використовувати залежність між ЧСС та 

інтенсивністю навантажень. Під час навантажень складно виміряти пульс, тому 

при циклічних вправах використовують розмовний та кроковий тести. 

Методи визначення фізичного стану: 

1. Поглиблені: лабораторні методи дослідження (велоергометрія, 

степергометрія, тестування на тредмилі – біговій доріжці). 

2. Експрес-методи (швидкісні): анкетування; прогнозування рівня 

фізичного стану за морфофункціональними показниками, які вимірюють у стані 

спокою; ізольовані рухові тести; комплексні тести. 

Поглиблені методи дослідження проводять тільки в лабораторних умовах. 

Тому для діагностики фізичного стану під час рекреаційних занять 

застосовують експрес-методи. Проте вони є менш інформативними і точними. 

Найнижчий рівень достовірності мають методи анкетування.  

Ізольовані рухові тести дають змогу за результатами рухового тесту 

(тести Купера – 12-хвилинний, 1,5-мильний, 10-хвилинний біговий тест 

Хольмана) визначити рівень фізичного стану. Розроблено градацію результатів 

тесту відповідно до рівня фізичного стану. Технологія оцінювання рівня 

фізичного стану за допомогою комплексних тестів аналогічна. До комплексних 

тестів відносять експрес-систему «Контрекс – 1» (С. А.Душанін), тести 

Бойкера-Ріхтера, системи Г. Л. Апанасенка, Л. Я. Іващенка. Оцінювання рівня 

фізичного стану (РФС) проводять: з діагностичною метою для визначення РФС; 
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для вибору рекреаційних видів рухової активності, які були б корисними і 

доступними; для визначення раціонального рівня фізичного навантаження, 

оптимального рухового режиму; щоб оцінити ефективність оздоровчих заходів 

(якщо рівень зростає – ефект позитивний, не змінюється – ефект відсутній, 

знижується – ефект негативний); для підвищення мотивації до рекреаційних 

занять. 

Результати первинного медико-педагогічного контролю є підставою для 

визначення раціональних параметрів оздоровчих занять – спрямованості, 

інтенсивності, обсягу. Розроблено таблиці, номограми, що полегшують їх 

визначення. 

За результатами тестування встановлюють рівень фізичного стану. 

Виокремлюють 5 рівнів фізичного стану:низький,нижче середнього,середній, 

вищий середнього,високий. 

Низький і нижче середнього рівень фізичного стану характеризується 

сукупністю та яскраво вираженими факторами ризику розвитку серцево-

судинних захворювань тощо. Такі люди схильні до застуд, у них високий рівень 

втомлюваності, повільно відбуваються регенераційні процеси. 

У разі перевищення функціональних можливостей, якщо навантаження 

неадекватні фізичному стану людини, з’являються специфічні суб’єктивні 

ознаки.Існує кілька варіантів сенсорних методів. 

Методи прогнозування фізичного стану. На підставі наявності 

взаємозв’язку між фізіологічними показниками, що вимірюються у спокої та 

рівнем максимальної фізичної працездатності, запропоновано формулу 

прогнозу фізичного стану у дорослих людей (ПироговаЄ. А.). Ураховуючи масу 

та довжину тіла, ЧСС та артеріальний тиск у спокої, визначають індекс 

фізичного стану (ІФС) за формулою: 

 

ІФС =  
700 – 3 × ЧСС – 2,5 × АТ сер.– 2,7 × В + 0,28 × Мт 

350 – 2,6×B + 0,21 ×Дт 

 



51 
 

де ІФС – індекс фізичного стану, еквівалентний прогнозованому рівню 

фізичного стану, ум.од.; ЧСС – частота серцевих скорочень, уд./хв;  

АТсеред – середній артеріальний тиск, який обчислюють за формулою: 

АТсер. =  
АТсист. – АТдиаст. 

+ АТдиаст.,  мм рт.ст. 
3 

В – вік, років; Мт– маса тіла, кг;   Дт – довжина тіла, см. 

Оцінювання фізичного стану визначають за таблицею 10. 

Таблиця 10 – Шкала оцінювання фізичного стану 

Рівень фізичного стану Порядковий номер Значення ІФС 
Низький  1 <0,375 

Нижче за середній 2 0,375–0,525 

Середній  3 0,526–0,675 

Вищий за середній 4 0,676–0,825 

Високий  5 >0,826 

 

Згідно з методикою Запісочного, слід ураховувати 9 показників (вік, 

стать, харчування, масу тіла, спадкові фактори, шкідливі звички, артеріальний 

тиск, стрес, фізичну активність), які характеризують фактори ризику розвитку 

серцево-судинних захворювань. Тестування полягає в опитуванні за соціальною 

анкетою. Об’єктивні показники – ЧСС, артеріальний тиск і масу тіла 

вимірюють, результати оцінюють у балах. Потім усі бали слід додати і за 

шкалою оцінювання визначити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. 

1. Вік: 

– 20–29 років – нараховують 1 бал; 

– 30–39 років – 2 бали; 

– 40–49 років – 3 бали; 

– 50–59 років – 4 бали; 

– 60 і більше років 0 5 балів. 

2. Стать: – жіноча    – 1 бал;     

– чоловіча – 2 бали. 

3. Стрес: Чи спостерігаються стресові ситуації у вашому житті? 

– ні – 0 балів; 

– інколи – 4 бали; 
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– часто – 8 балів. 

4.Спадкові фактори: Відсутні випадки інфаркту міокарда у кровних 

родичів (батька, матері, братів, сестер): 

– був в одного з кровних родичів після 60 років – 1 бал; 

– був в одного з кровних родичів до 60 років – 2 бали; 

– був у двох кровних родичів – 3 бали; 

– був у трьох кровних родичів – 8 балів. 

5. Паління: 

– не палять – 0 балів; 

– куріння 1–10 сигарет – 2 бали; 

– куріння 11–20 сигарет – 4 бали; 

– куріння 24–40 сигарет – 8 балів. 

6. Харчування:  

– помірне: мало м’яса, жирів, хліба, солодощів – 1 бал; 

– дещо надмірне – 3 бали; 

– занадто надмірне – 7 балів. 

7. Артеріальний тиск: 

– менше 130/80 мм. рт. ст. – 0 балів; 

– 140/90 – 1 бал; 

– 160/90 – 2 бал; 

– 180/195 – 3 бали; 

– понад 180/95 – 8 бали. 

8. Маса тіла: 

– відсутність зайвої маси тіла – 0 балів; 

– зайва маса тіла 1–5 кг – 2 бали; 

– зайва маса тіла 6–10 кг – 3 бали; 

– зайва маса тіла 11–15 кг – 4 бали; 

– зайва маса тіла 16–25 кг – 5 балів; 

– більше 20 кг – 6 балів. 

9. Рухова активність (РА).Цей показник оцінюють залежно від фізичної 
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активності, професійної праці і фізкультурно-спортивної активності. Оцінка в 

балах сумарної фізичної активності здійснюється згідно з класифікаціями 

табл.11.  

Оцінювання ступеня ризику здійснюється відповідно до шкали:  

1. Ступінь ризику серцево-судинних захворювань оцінюють 

відповідно до шкали:  

–відсутній – 13 і менше балів; 

– мінімальний – 14–21 бал; 

– явний – 22–28 балів; 

– виражений – 29–35 балів; 

– максимальний – 36 і більше балів. 

Таблиця 11 – Класифікація рухової активності (РА) 

 
РА професійної 

діяльності 

 

Фізкультурно-спортивна активність 

 

Сумарна ФА 

 

Оцінка  

в балах 

Тяжка фізична 

праця 

Займається 3 і більше годин на тиждень Дуже висока 0 

Займається менше 3 годин на тиждень Дуже висока 0 

Не займається  Дуже висока 1 

Помірна 

фізична праця 

Займається 3 і більше годин на тиждень Висока 0 

Займається менше 3 годин на тиждень Помірна 1 

Не займається Помірна 3 

Легка фізична 

праця 

Займається 3 і більше годин на тиждень Висока 0 

Займається менше 3 годин на тиждень Помірна 3 

Не займається Низька 5 

Розумова праця Займається 3 і більше годин на тиждень Висока 1 

Займається менше 3 годин на тиждень Помірна 5 

Не займається Низька 8 

 

Виявлення ризику розвитку серцево-судинних захворювань дає змогу 

визначити спрямованість засобів оздоровлення.  

Технологія визначення засобів оздоровлення для осіб з ризиком розвитку 

серцево-судинних захворювань. 

1. Для осіб з 22 балами необхідно уточнити, яким балом оцінено фактори  

ризику розвитку серцево-судинних захворювань; (питання 3,4,5,6,7,8,9). 

2. Фактори ризику з найбільшими балами вказують на характер 

спрямування засобів оздоровлення: 
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 – особам з найбільшим балом за третє питання (стрес) для нейтралізації 

наслідків стресу потрібно рекомендувати прогулянки, плавання, біг, заняття 

фізичними вправами в оздоровчих гуртках, активний відпочинок (прогулянки за 

містом, мисливство, рибальство тощо); 

 – особам, що мають найвищий бал за п’яте питання (паління) 

рекомендувати або відмовитися від паління, або зменшити кількість випалених 

цигарок і вести активний спосіб життя; 

 – особам, що мають найвищий бал за шосте питання (харчування) 

рекомендувати нормалізувати харчування, проаналізувати його якість і 

кількість, узгодити його з принципами здорового харчування; 

 – особам, що мають найвищий бал за сьоме питання (артеріальний тиск) 

рекомендувати вживати заходи для зниження тиску, нормалізувати харчування, 

виконувати гіпотензивні (ті, що знижують тиск) вправи (вправи на дихання, 

релаксацію, ходьбу, плавання); 

 – особам, що мають найвищий бал за восьме питання (маса) 

рекомендувати засоби для нормалізації ваги: а) проаналізувати надходження та 

витрати енергії протягом доби (методом непрямої калориметрії), збільшити 

витрати енергії, щоб відчути її дефіцит не менше ніж на 900 Ккал;  

б) рекомендувати щоденну ходьбу, біг (якщо це можливо), плавання, 

гімнастичні вправи силового спрямування для тих частин, де є жирові 

відкладення. Тривалість заняття ходьбою, бігом, плаванням –40–60 хв;  

 – особам за найвищим балом за дев’яте питання (рухова активність) 

рекомендувати підвищити рівень фізичної активності за рахунок занять 

фізичними вправами (не менше 3-х разів на тиждень, і щоб пульс відповідав 

формулі:  170 мінус кількість років). 

Завдання до теми 

1. Оволодіти теоретичними знаннями щодо контролю показників фізичного 

стану в процесі фізкультурно-оздоровчих занять. 

2. Розглянути  методику сенсорних методів. 

3. Вивчити критерії позитивних змін при рекреаційних заняттях. 
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4. Оволодіти методами визначення гармонійності будови тіла чоловіків і жінок. 

5. Розглянути методику експрес-діагностики фізичного стану «Контрекс 1». 

          6. Оволодіти методикою оцінювання адаптаційних можливостей. 

Теми рефератів 

1. Методи діагностики фізичного стану. 

2. Комплексні тести визначення фізичного стану Бойкера–Ріхтера, Апанасенка, 

Іващенка та інших. 

Контрольні питання 

1.  З якою метою треба оцінювати рівень фізичного стану? 

2.Які групи методів використовують для оцінювання фізичного стану людини? 

3.  Види контролю, які використовують під час рекреаційно-оздоровчих занять? 

          4. Охарактеризувати суб’єктивні ознаки неадекватності фізичних 

навантажень? 

5.  Які ознаки неадекватності фізичних навантажень є об’єктивними? 

6.  Які критерії позитивних змін, що відбулися після рекреаційних занять? 

7.  Яка мета первинного чи попереднього контролю? 

8.  Коли здійснюють оперативний контроль? 

9.  Як часто слід здійснювати поточний контроль? 

10.  Які прояви симптомів перетренованості?   

 Література:[2, 14, 15, 18, 19, 20, 23]. 

 

Практичне заняття № 18 

Тема.  Мотивація до рухової активності у людей різного віку 

Мета:вивчити  вікові особливості мотивації до рухової активності. 

Короткі теоретичні відомості 

Методи визначення мотивів і інтересів людини до різних видів рухової 

активності. Для вивчення інтересів і мотивів до рухової активності людини 

застосовують методи опитування, психологічного тестування, хронометражу. 

Найбільш поширеними і доступними методами соціологічних досліджень є 

методи опитування. Інформацію отримують шляхом словесного спілкування з 
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респондентами. Це дає змогу вивчити мотиви поведінки, наміри, думки, але 

результати цих досліджень є до певної міри суб’єктивними. Отже, опитуючи 

респондентів, треба зуміти скерувати їх так, щоб вони надавали якомога 

правдиві та вичерпні відповіді на запитання.Одним із різновидів психологічного 

тестування є Опитувальник «МАС». Методика, розроблена М. Кубишкіною, 

спрямована на виявлення мотивації людини: у досягненні  мети, прагненні до 

конкуренції (азартності) і соціального престижу (МАС). 

  Опитувальник «МАС»(за Є.П.Ільїним) 

Інструкція.Прочитайте уважно кожне з наведених далі речень. 

Перекресліть відповідну цифру справа, якщо ви погоджуєтеся з твердженням, 

що відповідає тій цифрі. Намагайтеся відповідати точно і правдиво. 

Текст опитувальника 

№ 

 
Твердження Ніколи Часто 

Дуже 

часто 

1 Мені подобається бути в центрі уваги 1 2 3 

2 Працюючи я маю такий вигляд, ніби все поставлено на 

карту 
1 2 3 

3 Для мене принциповим є те, що мої результати були 

кращими, ніж в інших 
1 2 3 

4 Я прагну належати до вищих кіл 1 2 3 

5 Стосовно себе я  вимогливіший, ніж до інших 1 2 3 

6 Я порівнюю свої результати і успіхи з досягненнями інших 

людей 
1 2 3 

7 Я високо ціную визнання оточення 1 2 3 

8 Невдачі стимулюють мене більше, ніж успіх 1 2 3 

9 Азарт суперництва мені невідомий  1 2 3 

10 Мені подобається виступати перед великою аудиторією 1 2 3 

11 Я витрачаю більше часу на читання спеціальної літератури, 

ніж художньої 
1 2 3 

12 Я готовий працювати на межі своїх сил, щоб бути першим 

за суперника 
1 2 3 

13 Моє честолюбство допомагає моїм досягненням 1 2 3 

14 Я не роблю вчасно того, що необхідно 1 2 3 

15 Я люблю дивитися спортивні змагання та брати в них 

участь 
1 2 3 

16 Визнання і похвала окрилюють мене 1 2 3 

17 Труднощі та перешкоди дають стимул для подальших дій 1 2 3 

18 Я відчуваю задоволення, коли демонструю свої сильні 

якості, або отримую перемогу в складних умовах 
1 2 3 

19 Я задоволений тим, що маю, і не прагну більшого 1 2 3 
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20 Я радий можливості багато й інтенсивно працювати 1 2 3 

21 Мені подобаються складні завдання (ситуації), коли 

необхідно максимально мобілізувати сили 
1 2 3 

22 Для мене важливо «вийти в люди» 1 2 3 

23 Коли у мене немає справ, я відчуваю дискомфорт 1 2 3 

24 Я зроблю все, щоб інші не були першими за мене 1 2 3 

25 Я не прагну здобути високий соціальний статус 1 2 3 

26 Мої друзі вважають мене ледачим 1 2 3 

27 У мене викликають подив люди, які витрачають зусилля 

на те, щоб обійти конкурентів 
1 2 3 

28 Траплялося, що я заздрив успіхові чи популярності інших 

людей 
1 2 3 

29 Я мало звертаю уваги на свої досягнення  1 2 3 

30 В атмосфері боротьби і конкуренції дуже добре себе 

почуваю 
1 2 3 

31 Мені хотілось би бути відомою людиною 1 2 3 

32 Я багато чого не доводжу до завершення 1 2 3 

33 Я завжди прагну бути попереду, досягти кращих успіхів 1 2 3 

34 Я зроблю все, щоб досягти поваги шанованих мною 

людей 
1 2 3 

35 Я заздрю тим, хто не завантажений роботою 1 2 3 

36 Успіх інших мене активізує та стимулює 1 2 3 

 

Ключ до висновку 

 Шкалі «Прагнення соціального престижу» відповідають бали зі знаком 

«+» за умови позитивних відповідей на позиції 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 28, 31, 34 і 

зі знаком «–» за умови позитивних відповідей на питання 19 і 25. 

 Шкалі «Прагнення до суперництва» відповідають бали зі знаком «+» за 

умови позитивних відповідей на питання 14, 26, 29, 32, 35.  

 Шкалі «Прагнення досягти мети» відповідають бали зі знаком «+» за 

умови позитивної відповіді на питання 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 36 і зі 

знаком «–» за умови позитивних відповідей на питання 9 і 27. 

 За кожною, шкалою підраховують суму балів, ураховуючи знаки.  

 Висновки. Чим більшою є сума балів за тією чи іншою шкалою, тим 

вищий рівень відповідного прагнення в опитуваного респондента. 

Мотивацією до занять рекреаційною руховою активністю можуть бути 

методи визначення гармонійності будови тіла,визначення ризику розвитку 

серцево-судинних захворювань, методи визначення і прогнозування фізичного 
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стану. 

Методи визначення гармонійності будови тіла чоловіків і жінок 

Гармонійність будови тіла чоловіків. Гармонійність розвитку мускулатури для 

чоловіків і юнаків за даними розмірів обхвату визначається шляхом зіставлення 

індивідуальних даних з нормативними. 

Для цього треба значення обхвату тазу помножити на відповідний 

коефіцієнт (середнього чи вищого стандарту), який наведено в таблиці 12, а 

потім порівняти фактичні розміри обхвату студента з нормативними. 

Таблиця 12 – Значення коефіцієнтів для розрахунку нормативів обхватних 

розмірів різних частин тіла для чоловіків 18–35 років (за Погасієм В.А., 1996) 

 

Частина тіла 

Середній стандарт 

гармонійного 

атлетичного розвитку 

Вищий стандарт 

гармонійного 

атлетичного розвитку 
Передпліччя 0,317 0,341 

Плече (біцепс) 0,381 0,425 

Шия  0,411 0,425 

Груди  1,11 1,18 

Талія  0,84 0,816 

Стегно  0,595 0,619 

Гомілка  0,397 0,408 

 

Якщо індивідуальні величини нижчі за середній стандарт, то 

гармонійність атлетичного розвитку оцінюють як нижчу за середній рівень; 

якщо відповідають величинам середнього стандарту – «середній рівень 

гармонійного атлетичного розвитку», якщо індивідуальні значення знаходяться 

у проміжку між середнім і вищим стандартом – «вище середнього рівня 

гармонійності атлетичного розвитку», якщо відповідає вищим стандартам – 

«високий рівень гармонійного атлетичного розвитку». 

Індекси пропорційності розвитку мускулатури для жінок. Індекс 

пропорційності у жінок вимірюють шляхом ділення величини довжини тіла (см) 

на обхваті розміри різних частин тіла. Оцінювання результатів здійснюють 

шляхом зіставлення фактичних величин і нормативних. Ступінь відхилення 

оцінюють за табл. 13. Залежно від комплекції тіла вносять поправки до 

вказаних у таблиці 4 величинам: для нормативів – 1,0; для астеніків – 1,1; 
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гіпертоніків – 0,9. Тип будови тіла визначають за величиною окружності 

зап’ястя робочої руки, для нормастеніків вона становить 16–18,5 см; у астеніків 

– менше 16 см; у гіперстеніків – більше 18,5 см. 

Таблиця 13 – Оцінювання ступеня відхилень розмірів обхвату різних частин 

тіла від нормативних величин у дівчат і жінок 18–35 років (КозаковаК. Г., 1994) 

 

Індекси 

обхватних 

розмірів, 

довжина тіла 

см, обхват см 

 

Ступінь відхилення 

Показники 

учасниць 

конкурсів краси 

Належний 

рівень 

Незначне 

перевищення 

Значне 

перевищення 

Індекс обхвату 

плеча 
 6,6 5,6–6,6 4,8–5,5 4,8 

Індекс обхвату 

талії 
2,5 2,0–2,5 1,65–1,9 1,65 

Індекс обхвату 

стегна 
3,1 2,6–3,1 2,3–2,5 2,3 

Індекс обхвату 

живота 
1,7 1,5–1,7 1,4–1,45 1,4 

 

Визначення ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Існують прості та 

складні методи оцінювання ризику розвитку серцево-судинних захворювань. 

Здійснюючи масове обстеження населення, у практиці фізкультурно-оздоровчої 

роботи доцільно використовувати прості методи діагностики, якими є методики 

Паффенбаргера.  

Методика Паффенбаргера включає такі показники: маса тіла %, жирова 

маса, обхват талії, обхват стегон. Якщо при співвідношенні 

 
обхват талії, см 

обхват стегон, см 

об’єм дорівнює або перевищує у жінок 0,85, у чоловіків – 1,0, то це є 

свідченням ризику розвитку гіпертонії. 

Високий рівень індексу маси тіла індекс Кветтелена: 

маса тіла, кг 

зріст, м
2 

плюс високий процент жирової маси і плюс високий показник співвідношення 

обхвату талії до обхвату стегон є свідченням явного ризику розвитку серцево-

судинних захворювань для здорових людей. 
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Завдання до теми 

1. Навчитися виявляти причини, що спонукають людину проявляти рухову 

активність. 

          2. Вивчити характеристику структури мотивації (потреби, мотиви, 

інтереси). 

3. Дослідити фактори, що впливають на формування мотивації до рухової 

активності людини за літературними джерелами. 

Теми рефератів 

1. Методи визначення мотивів і інтересів людини. 

Контрольні питання 

1.  Що визначає поведінку людини? 

2. Дати визначення понять «потреби», «мотиви» як психічні особливості 

особистості.  

3. У чому полягає ієрархія потреб?  

4.  Охарактеризувати поняття «мотивація».  

5. Які зовнішні та внутрішні фактори впливають на формування мотивації до 

рухової активності? 

          Література:[4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23]. 

 

Практичні заняття № 19–20  

Тема. Види фізичних вправ для осіб зрілого і літнього віку  

Мета:навчитисяметодично правильно підбирати види фізичних вправ для осіб 

різних вікових груп під час проведення рекреаційних занять.  

Короткі теоретичні відомості 

Для збільшення обсягу рухової активності, отримання задоволення від 

активного відпочинку, профілактики захворювань найбільш ефективними є 

циклічні вправи низької або помірної інтенсивності (аеробного спрямування), 

тобто такі навантаження, при яких у роботу включається більше 2/3 м’язового 

масиву і які можна продовжувати протягом тривалого часу. До них належать: 

ходьба, біг, плавання і водні види рухової активності (акваеробіка, 
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акваджогінг), ходьба на лижах, катання на ковзанах, їзда на велосипеді, 

веслування,  танцювальна аеробіка (хіп-хоп, салса, латина, сіті-джем тощо), 

степ-аеробіка, фітнес-програми з використанням тренажерів кардіоваскулярних 

(спінбайк-аеробіка). 

Методика дозування навантажень при ходьбі.Використовуючи ходьбу як 

засіб активного відпочинку, гіпотензивного засобу в осіб з артеріальною 

гіпертензією навантаження повинні бути нижче порогу анаеробного обміну. 

Щоб досягти тренувального ефекту, інтенсивність і обсяг навантажень повинні 

відповідати рівню фізичного стану: у осіб з низьким і нижче за середній рівень 

– нижче порогу анаеробного обміну (ПАНО), із середнім і вищим за середній 

рівень – вище ПАНО. 

Розрахунок частоти серцевих скорочень здійснюється за формулою:  

ЧСС = (195+5 × N) – (A + t), де N – порядковий номер рівня фізичного 

стану; А – вік (повних років); t – тривалість ходьби (хв). 

Наприклад, після 40 хвилинної ходьби у чоловіка 50 років з низьким 

рівнем фізичного стану (1) тренувального ефекту буде досягнуто, якщо ходьба 

зумовить підвищення пульсу до таких значень: (195+5 × 1) – (50 + 40) = 200 – 90 

= 110 уд./хв. Якщо пульс при ходьбі менший запланованого на 10 ударів і 

більше, удаються до ускладнених умов, використовуючи обтяжувачі, ходьбу 

вгору, ходьбу по нерівній місцевості, ходьбу по піску. 

Як тренувальний засіб і засіб, що покращує фізичний стан, ходьба 

ефективна у віці до 40 років тільки для людей з низьким рівнем фізичного 

стану, а у 40–60 років – з більш високим рівнем фізичного стану. 

Щоб визначити рівень фізичного стану і фізичної підготовки тих, хто 

займається оздоровчою ходьбою, широко застосовують спеціальні тести. 

Найпоширенішим є тест, запропонований К.Cooper. Його рекомендовано 

проводити не раніше, чим через 6 тижнів після початку тренування.  

Набуло поширення тренування по східцях, що за браком часу може 

замінити кондиційне тренування і сприяти не тільки підвищенню рівня 

фізичного стану, але й зміцненню м’язів нижніх кінцівок, збільшенню 



62 
 

рухливості у кульшових, колінних і гомілкових суглобах. 

Методика занять бігом.Бігові навантаження протягом короткого часу 

(0,5–1,0 хв) є доступними без обмежень здоровим людям 20–50 років з різним 

рівнем фізичного стану. Людям  віком більше 50 років з низьким або нижчим 

середнього рівня фізичного стану рекомендовано займатися тільки оздоровчою 

ходьбою, без поєднання з короткотривалими біговими навантаженнями. 

Безперервний біг протягом 10 хв і більше на початковому етапі для 

нетренованих людей доцільний до 40 років, для людей старшого віку бігові 

навантаження такого обсягу застосовують за умови високого і вище середнього 

рівня фізичного стану. 

Нормування бігових навантажень.Вітчизняний досвід засвідчує, що 

застосовувати біг підтюпцем можна тільки для тих, хто здатен пройти зі 

швидкістю 6 км/год 45–60 хв. За таких умов початкова швидкість бігу повинна 

бути 100–166 м/хв, а довжина дистанції –50–1550 м. Доцільно для початківців 

чергувати відрізки бігу і ходьби на дистанціях 50–100 м, поступово скорочуючи 

інтервали ходьби і переходити до безперервного бігу протягом 20–30 хв 

(табл. 14). 

Застосовують два варіанти бігових навантажень: 

 – мінімальні за обсягом, з підвищеною інтенсивністю залежно від віку і 

фізичного стану; 

 – довжина дистанції 50–75 % максимально допустима при збереженні 

природного темпу. 

Таблиця 14 – Співвідношення бігу та ходьби для початківців  

(за СусловимФ. П.) 

 

Дні занять 
Дозування, хв 

Дні занять 
Дозування, хв 

біг ходьба біг ходьба 
1–3 1 2 16–18 2,15 0,45 

4–6 1,15 1,45 19–21 2,30 0,30 

7–9 1,30 1,30 22–24 2,45 0,15 

10–12 1,45 1,15 25–26 3,00 – 

13–15 2,00 1,00 – – – 
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Більшість циклічних вправ виконують на повітрі, тому навантаження 

залежить від багатьох факторів: рельєфу місцевості, особливостей ґрунту, 

вологості і температури повітря, атмосферного тиску. Навантаження залежить і 

від маси тіла, техніки виконання вправ тощо. Оскільки об’єктивно визначити 

навантаження важко, ураховують показники ЧСС. 

Пирогова О.А. рекомендує такі оптимальні показники ЧСС для людей з 

різним рівнем фізичного стану (РФС): 150–160 уд./хв мінус кількість років – для 

осіб з низьким і нижчим середнього рівнів; 180–190 уд./хв мінус кількість років 

– для осіб з вищим за середній та високим рівнем. 

Виокремлюють такі режими тренувальних занять бігом: 

 – реабілітаційний – для осіб з відхиленнями у стані здоров’я: ЧСС – 110–

120 уд./хв; 

 – підтримуючий – для початківців ЧСС дорівнює 130–140 уд./хв; 

 – розвиваючий – для добре підготовлених бігунів ЧСС дорівнює 144–

156 уд./хв. 

Наведені показники ЧСС засвідчують аеробний характер навантажень. 

Його підтримують під час оздоровчих занять усіма циклічними вправами. 

Тривалість занять оздоровчим бігом понад годину визнається нераціональною.  

Принципи дозування навантаження при велотренуваннях визначаються з 

урахуванням віку, статі, рівня фізичного стану та тривалості занять. 

Рекомендована швидкість їзди велосипедом коливається у великих межах і 

складає: у 20–29 років – 12–30 км/год; у 30–39 років – 10–25 км/год; у 40–49 

років – 8–24 км/год; у 50–59 років – 6–22 км/год. Пульсовий режим повинен 

відповідати таким показникам: 20–39 років – 140–160 уд./хв; 40–49 років – 140–

150 уд./хв; 50–59 років – 135–150 уд./хв. 

Щоб досягти оздоровчого ефекту і підвищити рівень фізичної 

тренованості, необхідно досягти чіткої відповідності навантажень 

індивідуальним можливостям організму, тобто вікові та рівню фізичного стану. 

Швидкість руху на велосипеді повинна бути такою, щоб реакція ЧСС на 

навантаження відповідала тренувальному рівню, який обчислюють за 
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формулою або номограмою. 

Інтенсивність навантаження, спрямована на оздоровлення, повинна 

перебувати у діапазоні 50–75 % МПК, залежно від рівня фізичного стану, віку 

та тривалості тренування.  

Енергозатрати велотренування залежать від швидкості руху, маси тіла 

велосипедиста, метеорологічних умов тощо. 

Для покращення рівня фізичного стану, розвитку основних рухових 

властивостей застосовують біг на лижах зі швидкістю 5–8 км/год. Рух на лижах, 

завдяки особливостям м’язової діяльності та природним умовам, кваліфікують 

як найбільш універсальний оздоровчий захід. 

Ходьба і біг на лижах, на відміну від звичайної ходьби, бігу, їзди на 

велосипеді, включають до роботи майже всі групи м’язів, що стимулюють 

периферійний кровообіг і збільшують енерговитрати. Широкі, м’які рухи при 

пересуванні на лижахсприяють зниженню навантаження на кістково-м’язовий 

апарат. 

У тих, хто займається бігом чи ходьбою на лижах, спостерігаються такі 

позитивні зрушення: гармонійно розвивається скелетна мускулатура, 

зменшується жирова тканина, збільшуються функціональні можливості 

серцево-судинної і дихальної систем, активізується обмін речовин, 

покращується емоційний стан, підвищується опір організму до простудних та 

інфекційних хвороб. 

Програмою передбачено проведення оздоровчих занять у три етапи: 

підготовчий, основний, підтримуючий. Навантаження треба дозувати 

відповідно до показників ЧСС. 

У таблиці 15 наведено тренувальні пульсові режими під час 

оздоровлювальних занять з особами віком понад 40 років, запропоновані 

Л. Я. Іващенко і Н.П. Страпко. 

Для прикладу наведемо програму оздоровчого тренування на лижах для 

чоловіків 40–49 років, розроблену Л. Я. Іващенко (табл. 16). 

Працездатність під час оздоровчого тренування на лижах залежить від 
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характеру дихання. Необхідно дотримуватися такого режиму дихання: на 2 

кроки – вдихнути, на 4–8 (залежно від рівня тренованості) – видихнути. 

 

          Таблиця 15 – Пульсові режими для осіб різного віку і фізичного стану  

в оздоровчому тренуванні 

 

РФС 
Тривалість 

занять, хв 

Вік 

40–49 50–59 60–69 

1 
30 115–130 105–120 95–110 

60–90 105–120 95–10 85–100 

2 
30 125–135 115–125 105–115 

60–90 115–125 105–115 95–110 

3 
30 130–150 120–140 110–130 

60–90 120–130 110–120 100–110 

4 
30 135–150 125–140 115–130 

60–90 125–135 115–125 105–115 

5 
30 145–155 135–145 125–135 

60–90 135–140 125–130 115–120 

 

          Таблиця 16 – Програма оздоровчого тренування на лижах для чоловіків 

40–49 років 

РФС 

№ пор. 

Швидкість, 

км/год 

Кількість 

занять на 

тиждень 

Тривалість 

тренувань, хв 

Загальна 

тривалість 

заняття, хв 

1–2 
для 

прогулянок 
4–5 – 60 

3 5,0–5,5 4 15 60 

4 6,0–6,5 3 10 30 

5 6,5–7,0 3 10 30 

Навантаження при плаванні. Інтенсивність навантаження може бути вищою, 

ніж під час занять іншими циклічними вправами, бо в горизонтальному 

положенні серце здатне перекачати на 10–20 % крові більше, ніж у 

вертикальному. Заняття оздоровчим плаванням планують у три етапи. 1-й етап 

– вивчення або удосконалення техніки плавання, насамперед брасом і кролем. 

Ті, хто можуть протриматися на воді 20–40 хв, переходять до 2-го етапу занять 

– удосконалюють техніку і досягають відповідного рівня фізичного стану. На 

третьому етапі підтримують високий РФС. 
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Оптимальною для оздоровчого плавання є дистанція 800–1000 м, яка 

може бути відкоригована залежно від віку та РФС. Після подолання відрізку у 

100–200 м можна перепочити протягом 1–2 хв. Для самостійних занять 

плаванням Л.Я. Іващенко та М.П. Страпко розробили спрощені тижневі 

програми оздоровчих тренувань (табл. 17). 

          Таблиця 17 – Тижнева програма самостійнихоздоровчих тренувань  

Вік 
Кількість занять 

протягом тижня 

Тривалість 

занять, хв 

Довжина 

дистанції, км 

20–29 3 30 10 × К 

30–39 3 30 10 × К 

40–49 3 30 10 × К 

50–59 3 30 10 × К 

60–69 3 30 10 × К 

 

  Примітка.коефіцієнт циклічних вправ(К):– плавання – 0,1;– біг, ходьба на 

лижах – 0,5;– їзда на велосипеді – 1,0. 

 

          Таблиця 18 – Витрати калорій при пропливанні 1 милі кролем (ккал/милі) 

Рівень підготовки Жінки  Чоловіки  

Дуже високий 180 280 

Високий 260 360 

Середній 300 440 

Низький 360 560 

Дуже низький 440 720 

1 миля = 1609 м 

 

 

Таблиця 19 – Орієнтовні витрати енергії під час виконання вправ протягом 30хв 

при 70 % МСК з різною масою тіла 

 

МСК, МЕТ 

ккал/кг×год 

70% мах МЕТ 

ккал/кг×год  
Витрати енергії ккал/30 хв 

50 кг 70 кг 90 кг 

20 14 350 490 630 

18 12,6 315 441 567 

16 11,2 280 392 504 

14 9,8 245 343 441 

12 8,4 21 294 378 

10 7 175 245 315 
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8 5,6 140 196 252 

6 4,2 105 147 189 

 

Завдання до теми 

          1.  Вивчити теоретичний матеріал з теми. 

2.  Навести види фізичних вправ, доцільні для занять з особами різних вікових 

груп. 

3.  Розрахувати пульс при тренувальному занятті з чоловіками 55 років зрівнем 

фізичного стану нижче за середній. 

Теми рефератів 

          1. Види фізичних вправ під час рекреаційних занять з особами зрілого та 

літнього віку. 

2. Місце рекреації в культурному дозвіллі людини. 

3.  Мотивація до рухової активності у людей літнього та зрілого віку. 

Контрольні питання 

1. Назвати найбільш ефективні види фізичних вправ щодо оздоровлення людей 

зрілого та літнього віку. 

2.  Як впливає ходьба на функціональні системи організму людини? 

          3. Як змінюються енерговитрати при ходьбі залежно від умов зовнішнього 

середовища? 

4.  Як дозувати фізичне навантаження при ходьбі? 

5.  Як використовувати ходьбу по східцях для оздоровчих тренувань? 

6.  Чим приваблює біг людей зрілого віку? 

7.  Як біг впливає на здоров’я людини? 

8.  Як правильно дозувати фізичне навантаження під час бігу? 

9.  Які протипоказання до занять бігом? 

10.  Які переваги та недоліки їзди на велосипеді? 

11.  Як дозувати навантаження під час їзди на велосипеді?  

12.  Назвати популярні зимові види спорту? 

13.  У чому полягає оздоровчий ефект від ходьби і бігу на лижах? 
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14.  Як дозувати навантаження при ходьбі на лижах? 

15.  У чому полягає оздоровчий ефект плавання? 

16.  Як дозувати фізичні навантаження під час занять плаванням? 

17.  У чому полягає оздоровчий ефект при стрибках зі скакалкою? 

18.  Розказати про оздоровчий ефект при катанні на роликах, ковзанах. 

19.  Чому на рекреаційних заняттях є популярними заняття танцями? 

Література:[1, 6, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1.  Що розуміють під поняттями «здоров’я людини» і «здоров’я суспільства»? 

2.  Назвати показники здоров’я. 

3.  Дати характеристику поняття «стиль життя». 

4.  Що розуміють під поняттям «здоровий спосіб життя»? 

5.  Які фактори впливають на становлення стилю життя і ведення здорового 

способу життя? 
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6.  Які фактори способу життя впливають на тривалість життя дорослої 

людини? 

7.  Що відносять до здорових звичок? 

8.  Назвати найбільш розповсюджені фактори способу життя, які зумовлюють 

смертність населення у більшості країн світу. 

9.  Чим характеризується крива життєздатності людини? 

10.  Назвати шість способів корекції процесу старіння. 

11.  Що називають руховою активністю людини? 

12.  Розкрити зміст термінів «кінезифілія», «гіпокінезія», «гіперкінезія». 

13.  Назвати види гіпокінезії та причини її виникнення. 

14. Якою є норма рухової активності у дитячому віці? 

15.  Що називають «хворобами цивілізації»? 

16. У чому полягає негативний вплив дефіциту рухової активності на організм 

людини? 

17.  У чому полягає позитивний вплив рухової активності на організм людини? 

18.  Охарактеризувати методи визначення рухової активності. 

19. Охарактеризувати принципи використання спеціально організованої рухової 

активності у системі оздоровлення населення. 

20.  Що визначає поведінку людини? 

21. Дати визначення потреб, мотивів, інтересів як психологічних явищ 

особистості. 

22.  У чому полягає ієрархія потреб? 

23.  Охарактеризувати поняття «мотивація». 

24.  Які зовнішні фактори впливають на формування мотивації до рухової 

активності людини? 

25.  Які періоди розвитку людини виокремлює Н. Волянський? 

26.  Які вікові періоди у життєвому циклі людини виокремлюють згідно з 

визначеннями Всесвітньої організації охорони здоров’я? 

27.  Назвати вікову періодизацію дітей залежно від виховання і навчання. 

28.  Які фактори значною мірою впливають на стан здоров’я новонародженого? 
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29.  Назвати характерні особливості  фізичного розвитку дітей дошкільного і 

шкільного віку. 

30.  Охарактеризувати вікові періоди дорослих людей. 

31.  Який зміст поняття «втома»? 

32.  Як протікають процеси відновлення в організмі? 

33.  Охарактеризувати явище суперкомпенсації? 

34.  Як розподіляють види відпочинку? 

35.  У чому полягає феномен активного відпочинку? 

36.  Розкрийте зміст поняття гомеостаз і адаптація. 

37.  Які існують види адаптації? 

38.   Які властивості адаптації і як їх використовують для організації рухової 

активності людини? 

39.  Розкрити зміст поняття «надійність організму». 

40.  Що таке функціональні резерви і як вони витрачаються у повсякденному 

житті і під час виконання фізичних вправ? 

41.  У чому полягає енергетичне правило м’язів скелета І. А. Аршавського? 

42.  Дати визначення поняття «фізичне здоров’я» в аспекті функціонування 

резервів біоенергетики організму.  

43.  Назвати методи опитування. 

44.  Із яких частин складається анкета? 

45.  Які є види питань і яке значення вони мають у розробці анкет? 

46.  На чому базуються методи визначення рухової активності? 

47.  Охарактеризувати метод хронометражу. 

48.  Як проводиться розрахунок добових енерговитрат? 

49.  На що вказує показник МЕТ? 

50.  Як визначити норму маси тіла? 

51.  Як визначити процент жирової маси в організмі людини? 

52.  Яке значення має місце накопичення жиру в тілі людини у ризику розвитку 

різноманітних захворювань? 

53.  Який рівень вмісту жиру в організмі людини є необхідним? 
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54.  Як обчислити добову норму споживання енергії? 

55.  Які існують рекомендації добової норми споживання енергії? 

56.  Яке значення рухової активності людини в нормалізації маси тіла? 

57.  У чому суть раціонального харчування? 

58.  Назвати принципи раціонального харчування. 

59.  Назвати раціональні співвідношення білків, жирів і вуглеводів у добовому 

раціоні харчування? 

60.  З якою метою оцінюють рівень фізичного стану? 

61.  Які групи методів використовують для оцінювання фізичного стану 

людини? 

62.  Види контролю, що використовують під час рекреаційно-оздоровчих 

занять? 

63. Назвати суб’єктивні та об’єктивні ознаки неадекватності фізичних 

навантажень. 

64.  Критерії позитивних змін, що відбулися після рекреаційних занять. 

65.  Мета первинного чи попереднього контролю? 

66.  Коли здійснюють оперативний контроль? 

67.  Як часто слід здійснювати поточний контроль? 

68.  Які симптоми перетренованості? 

69.  Які фізичні вправи є найбільш ефективними для оздоровлення людей 

зрілого та літнього віку? 

70.  Як впливає ходьба на функціональний стан організму людини? 

71.  Методика дозування фізичного навантаження при ходьбі? 

72.  Як використовувати ходьбу по східцях для оздоровчих тренувань? 

73.  Чим біг приваблює людей зрілого віку? 

74.  У чому позитивний вплив бігу на здоров’я людини? 

75.  Як дозувати фізичне навантаження, займаючись бігом? 

76.  Які переваги та недоліки тренування на велосипеді? 

77.  Дозування навантаження під час їзди на велосипеді? 

78.  Які популярні зимові види спорту ви знаєте? 
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79.  У чому полягає оздоровчий ефект ходьби і бігу на лижах? 

80.  Як дозувати навантаження під час ходьби на лижах? 

81.  У чому оздоровчий ефект плавання? 

82.  Як дозувати фізичне навантаження при плаванні? 

83. У чому полягає оздоровчий ефект від стрибків зі скакалкою? 

84.  Оздоровчий ефект при катанні на роликах. 

85.  У чому полягає популярність танців у рекреаційних заняттях? 

86.  Дати характеристику прогнозування як складового елемента управління. 

87.  Які фактори впливають на розвиток фізичної культури в суспільстві? 

88.  Який фактор є основним у розвитку хвороб серцево-судинної системи? 

89. Як стимулювати до занять спеціально організованою руховою активністю 

доросле населення? 

90.  Які види рухової активності є найбільш популярними серед населення 

різних кран? 

91.  Які типи спрямованості спортивної діяльності особистості виокремлюють 

залежно від мети і мотивів? 

92. У чому полягають суттєві відмінності між сферами спорту, фізичного 

виховання і рекреації? 

93.  У чому полягає професійне призначення фахівця з фізичної рекреації? 

94.  Які особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого фітнесу за 

кордоном? 

 

3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТУ 

 

          Для підготовки реферату необхідне поглиблене вивчення літератури. 

Переглядаючи літературу, слід спочатку зупинитися на першоджерелах і 

підручниках, бажано останніх років видання, потім звернутися до словників, 

енциклопедій, журнальних статей. 

          Реферат повинен включати титульну сторінку, зміст, вступ, основну 

частину (яка складається з декількох розділів), висновки, список використаної 
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літератури, додатки (за потреби). 

          Вступ розкриває сутність проблеми, її значення, похідні дані для розробки 

теми. Основна частина складається з розділів, підрозділів (за необхідності). У 

висновках подають послідовне викладення  отриманих результатів у їх 

співвідношенні із загальною метою й конкретними завданнями, які було 

визначено й сформульовано у вступі. Після заключної частини наводять список 

використаної літератури. 

          Обсяг реферату повинен становити 10–15 сторінок комп’ютерного 

набору. Міжрядковий інтервал – 1,5; стандартний шрифт Times New Roman 

розміром14. Для виділення окремої інформації допускається курсив. Заголовки 

структурних частин «зміст», «вступ», «розділ 1», «розділ 2», «висновки», 

«список використаної літератури» друкують великими літерами напівжирним 

шрифтом симетрично до тексту. Нумерація сторінок подається арабськими 

цифрами внизу по центру сторінки без крапки в кінці. Після слів «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ» та ін. крапку не ставлять. Першу титульну сторінку не 

нумерують, але включають до загальної нумерації.Список літератури подають в 

алфавітному порядку за прізвищами перших авторів. Відомості про джерела 

слід подавати відповідно до вимог існуючого стандарту з обов’язковим 

наведенням назв праць і вихідних даних видавництва. 

 

 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Лекції 

відвідування – 5 балів 

конспект – 5 балів  

 

10 

Поточний і підсумковий контроль 

опитування – 10  

поточний контроль – 20  

 

30 

Робота студентів на практичних заняттях  
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відвідування і підготовка до занять – 30  

активність на заняттях – 10  

40 

Залік 

теоретичні питання – 12  

оволодіння методиками – 8   

 

20 

Усього 100 

 

Умови, за яких студенти отримують можливість не складати іспит 

 Студентам надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримав не менша 60 балів. 

 Студент може отримати семестровий бал без складання екзамену за 

згодою викладача та студента тільки за таких умов: 

1) своєчасно виконував усі навчальні завдання та своєчасно подавав їх 

викладачеві у встановлені терміни; 

2) не мав пропусків занять, а з поважних причин –не більше 20 % пропусків 

лекційних занять. 

 Якщо студент отримав за результатами поточного контролю 75–80 балів, 

то він автоматично отримує додаткові 15 балів. 
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Додаток А 

Анкета 

Шановний респонденте! 

 Кафедра фізичного виховання проводить анкетування студентів з метою визначення 

мотивів і інтересів у галузі фізичного виховання і спорту. Просимо уважно прочитати 

питання і відповісти на них чесно. Результати досліджень будуть використані для 

удосконалення процесу фізичного виховання  у   ВНЗ. 

П. І. Б.________________________________________________________________________ 

Курс______група_______________факультет_______________________стать___________ 
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1.   Чим ви захоплюєтеся у вільний час? (розставте за рейтингом захоплення, які ви 

обрали)                                                                                                                   Рейтинг 

1)  Спілкуюся з друзями_________________________________________________________ 

2)  Читаю художню літературу___________________________________________________ 

3)  Граю на музичних інструментах, співаю________________________________________ 

4)  Слухаю музику_____________________________________________________________ 

5)  Відвідую дискотеки_________________________________________________________ 

6)  Займаюся спортом___________________________________________________________ 

7)  Вивчаю іноземну мову_______________________________________________________ 

8) Граю в комп’ютерні ігри______________________________________________________ 

9)  Малюю____________________________________________________________________ 

10) Займаюся технікою__________________________________________________________ 

11)  Вожу автомобіль__________________________________________________________ 

12)  Допомагаю батькам_________________________________________________________ 

13)  Відвідую церкву___________________________________________________________ 

14)  Зустрічаюся з дівчиною_____________________________________________________ 

15)  Читаю спеціальну літературу_________________________________________________ 

16)  Інше (назвіть)______________________________________________________________ 

 

2.   Як ви оцінюєте свою фізичну підготовленість? Виставте бал від 1 до 10  (1 – дуже 

погана, 10 – дуже висока)___________________________________________    

 

3. Як ви оцінюєте своє фізичне здоров’я? Виставте бал від 1 до 10 ___________________ 

 

4.  Чи можна досягти високого рівня фізичної підготовленості і фізичного здоров’я, 

відвідуючи тільки навчальні заняття з фізичного виховання?      (Так)      або       (ні) 

 

5.  З якою метою ви відвідуєте заняття з фізичного виховання?                      Рейтинг 

1)   Знаю, що це корисно________________________________________________________ 

2)   Для отримання заліку з фізичного виховання____________________________________ 

3)   Цікаво на заняттях__________________________________________________________ 

4)   Учуся виховувати вольові якості______________________________________________ 

5)   Щоб отримати консультацію для самостійних занять фізичними вправами___________ 

6)   Щоб підвищити свою фізичну підготовленість__________________________________ 

7)   Щоб не мати заборгованості з предмета________________________________________ 

8)   Щоб навчитися новим вправам________________________________________________ 

9)   Щоб отримати розрядку після розумового навантаження__________________________ 

10) Щоб підвищити свою рухову активність________________________________________ 

 

6. Чи знайомі ви з методами самоконтролю за своїм фізичним станом?    Ні   або  так.   

7.  Чи хотіли б ви дізнатися про рівень свого фізичного стану?   Так     або     ні. 

 

8.  Чи потрібні вам методичні матеріали щодо методів самоконтролю за фізичним 

станом?  Так     або     ні. 

 

9.   Чи вели б ви щоденник самоконтролю за фізичним станом?   Так     або    ні. 

 

10.   Чи маєте ви достатній рівень знань, щоб скласти для себе індивідуальну програму 

самостійних занять фізичними вправами?       Так      або       ні. 

 

11. Які фізичні вправи Вам більше подобаються?         Розставте за  рейтингом місця 

 1)   силові вправи_______________                       5)   на гнучкість___________ 
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 2)   швидкісно-силові____________ 

 3)   на швидкість________________                       6)  на витривалість________ 

 4)   на координацію_____________                        7)   на рівновагу__________              

 

12.   Який вид спорту вам більш подобається?                                             Рейтинг 

1)  легка атлетика______________________________________________________________ 

2)  плавання__________________________________________________________________ 

3)  важка атлетика_____________________________________________________________ 

4)  види боротьби______________________________________________________________ 

5)  бокс_______________________________________________________________________ 

6)  спортивні ігри (баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, бадмінтон), підкреслити_______ 

7)  бодібілдінг_________________________________________________________________ 

8)  аеробіка____________________________________________________________________ 

9)  фітнес_____________________________________________________________________ 

10) аквафітнес_________________________________________________________________ 

11) зимові види________________________________________________________________ 

12) інші (укажіть)______________________________________________________________ 

 

13.   Як часто ви вживаєте спиртні напої ? 
1)  кожен день;                              3)  раз на тиждень;                     5)  на свята; 

2)  2–3 рази на тиждень;               4)  2–3 рази на місяць;                6)  зовсім не вживаю. 

 

14.   Які саме алкогольні напої ви вживаєте? 

1)  пиво;                         3)  коньяк;                      5)  суміші алкоголю з водою чи соком;   

2)  вино;                         4)  шампанське;              6)  не  вживаю.  

 

15.  Чи палите ви сигарети?                  1) Так.                         2) Ні. 

 

16. Чи вживаєте ви наркотичні речовини і з якою метою? 

1) для зменшення болю;                     3) унаслідок звикання; 

2) для поліпшення настрою;              4) не вживаю. 

 

17.  Ваш вік (повних років)?______________ 
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Додаток Б 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РЕФЕРАТУ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

Факультет природничих наук 

 

 

РЕФЕРАТ 

з навчальної дисципліни 

«Рекреаційні заняття у фізичному вихованні» 

на тему ………………… 

 

 

 

 

 

Виконав: 

студент гр. СОФ–19–1 

Іванов Іван Іванович 

 



80 
 

 

Перевірила 

старш. викл. кафедри ЗЛФК 

Біліченко Олена 

Олександрівна 

 

 

 

 

Кременчук 2020 

 

 

 

      

 

 

 

 

           Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Рекреаційні заняття у фізичному вихованні» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.11 – «Середня освіта (Фізична культура)» 

освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

Укладач к. фіз. вих., старш. викл.        О. О. Біліченко 

Відповідальний за випуск зав. кафедри здоров’я людини та фізичної культури                 

О. І. Антонова 

 



81 
 

Підп. до др. _________ 2021 р. Формат 60х841/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____ . Наклад ____ прим. Зам. № _______ . Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакційно-видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 

 



82 
 

 

 


