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ВСТУП 

 

         Поняття «рекреація» досить новий термін, який увійшов у наше життя в 

1990-х роках. Фізична рекреація є частиною загальної фізичної культури 

суспільства, може розглядатися як окремий напрям фізкультурної діяльності і 

водночас як складова системи фізичного виховання різних груп населення. 

Основний зміст дисципліни «Рекреаційні заняття у фізичному вихованні» 

полягає в науковому обґрунтуванні формування здорового способу життя 

школярів, визначенні методів, засобів, принципів, доцільних методичних 

прийомів використання фізичних вправ та їх впливу на організм людини з 

розвивальною, оздоровчою і рекреаційною метою. 

          Метою вивчення дисципліни є озброєння майбутнього фахівця знаннями і 

вміннями з організації та проведення позаурочних форм занять до яких 

належать фізкультурно-масові, рекреаційно-оздоровчі та спортивні заходи. 

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: наукові теорії адаптації, стомлення, відновлення, вікового розвитку 

людини, мотивації рухової діяльності, раціонального харчування, здорового 

способу життя;  

          уміти: контролювати показники фізичного стану в процесі фізкультурно-

оздоровчих занять; вираховувати, контролювати 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 та завдань занять і вікових особливостей людини, 

обчислювати добові енерговитрати, здійснювати хронометрування тощо. 

          Методичні рекомендації складено відповідно до освітньо-професійних 

програм та навчальних програм з курсу «Рекреаційні заняття у фізичному 

вихованні» для вищих навчальних закладів. 
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1 НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Рекреація – відпочинок, розваги, перепочинок.  

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 видів трудової, побутової, спортивної, 

військової діяльності. 

Фізична рекреація − процес використання засобів, методів і форм 

організації фізичної культури для задоволення потреб в активному відпочинку, 

відновленні сил, розвагах і вдосконаленні людської особистості у вільний 

спеціально визначений (за рахунок праці та навчання) час.  

Фізична культура – вид культури людини та суспільства. Це діяльність і 

її результати з формування фізичної готовності до життя. З одного боку це 

специфічний процес, а з іншого – результат людської діяльності, а також засіб і 

спосіб фізичного удосконалення людини. 

Фізична культура – це частина загальної культури, сукупність 

спеціальних духовних і матеріальних цінностей, способів їх виробництва та 

використання з метою оздоровлення людей і розвитку їх фізичних здібностей. 

Оздоровча фізична культура– це складова частина культури суспільства 

і самої людини, основою специфічного змісту якої є раціональне використання 

рухової активності як чинника зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного стану. 

Фізичне виховання – спеціалізований педагогічний процес 

цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, 

силами природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку 

фізичних якостей, удосконалення морфологічних і функціональних 

можливостей життєво важливих рухових навичок, умінь і пов’язаних з ними 

знань, забезпечення готовності людини до активної участі у суспільному, 

виробничому і культурному житті. 
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Оздоровче (кондиційне) тренування  – спеціально організована рухова 

активність, яка спрямована на зміцнення здоров’я людини, підвищення 

працездатності, продовження творчого довголіття. Воно забезпечує досягнення 

або збереження заданого рівня фізичної кондиції – такого стану фізичної 

дієздатності організму, який характеризується певним ступенем розвитку 

основних фізичних якостей. 

Фізичний розвиток – природний процес вікових змін морфологічних і 

функціональних ознак організму, зумовлений спадковими факторами і 

конкретними умовами зовнішнього середовища.Цей термін уживається удвох 

значеннях: 

– процес, що відбувається в організмі людини в ході природного вікового 

розвитку; 

– стан, який виникає під впливом фізичного виховання. 

Фізичний стан − згідно з визначенням Міжнародного комітету із 

стандартизації тестів характеризує особистість людини, стан здоров’я, будову 

тіла, конституцію, функціональні можливості організму, фізичну 

працездатність і підготовленість. 

Рекреація− сукупність етимологічних значень: «recreatio» (лат.) − 

відновлення, «recreation»  (франц.) − розвага, відпочинок. У визначенні 

рекреації сукупність етимологічних значень терміна достатньо повно 

відображає сутність явища, процесу. 

Рухова активність– сукупність рухової діяльності людини у побуті, 

процесі праці, навчанні, під час дозвілля та відпочинку.  

Фізична підготовленість – рівень досягнутого розвитку фізичних 

якостей, формування рухових навичок, які є результатом спеціалізованого 

процесу фізичного виховання, спрямованого на вирішення конкретних завдань 

(фізична підготовленість учнів, спортсменів, льотчиків). 

Фізичне здоров’я − динамічний стан, що характеризується резервом 

функцій органів і систем і є основою виконання індивідом своїх біологічних і 

соціальних функцій. 
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Фізична реабілітація (відновлення здатності) – це комплекс заходів, 

спрямованих на відновлення втраченої або ослабленої функції після 

захворювання або травми. 

Норма – це зона оптимального функціонування системи. Під 

оптимальним функціонуванням розуміють роботу системи з максимально 

можливою узгодженістю, надійністю, економічністю. Оптимальний режим 

роботи організму і є його нормальним режимом. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність– заходи, що здійснюються 

суб’єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку  фізичної культури. 

Фізкультурно-оздоровчі послуги – діяльність, спрямована на збереження 

та зміцнення здоров’я людей, формування у них навички здорового способу 

життя. 
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2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Характеристика рекреаційної діяльності 

Тема 1 Характеристика видів, 

форм і способів організації 

рекреаційної діяльності 

12 2 2   8 

 

 

      

Тема 2 Характеристика сфери 

рекреації й оздоровчої фізичної 

культури та її терміни 

14 2 

 

4   8 

 

 

      

Тема 3 Місце рекреації в 

культурному дозвіллі людини  

12 2 2   8       

Усього за змістовим модулем 1 38 6 8   24       

Змістовий модуль 2 Стиль життя, рухова активність та здоров’я людини 

Тема 4 Стиль життя і здоров’я 

людини 

16 2 4   10 

 

      

Тема 5 Рухова активність і 

здоров’я людини 

14 2 

 

4   8       

Тема 6 Наукові основи фізичної 

рекреації 

30 4 

 

6 

 

  20       

Тема 7 Методи визначення 

видів зайнятості людини 

10  2   8 

 

      

Тема 8 Регуляція маси тіла як 

основа мотивації до активного 

способу життя 

14 2 4   8       

Тема 9 Контроль показників 

фізичного здоров’я людини 

18  6   12       

Разом за змістовим модулем  2 102 10 26   66       

Змістовий модуль 3  Вплив занять рекреацією на організм людини  

Тема 10 Мотивація до рухової 

активності у людей різного віку 

14 2 2   10       

Тема 11 Види фізичних вправ 

під час рекреаційних занять з 

особами зрілого та літнього 

віку 

18 2 4   12       

Тема 12 Зміст професійної 

діяльності фахівця з рекреації 

8     8       

Разом за змістовим модулем 3 40 4 6   30       

Усього годин 180 20 40   120       
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Характеристика видів, форм і способів організації 

рекреаційної діяльності 

Зміст різних видів рекреаційних занять. Міжнародний рух «Спорт для 

всіх» та моделі рекреаційного спорту за кордоном. Організація оздоровчої 

фізичної культури у соціально-побутовій сфері. 

Питання для самоперевірки 

 1. Історія виникнення міжнародного оздоровчого руху «Спорт для всіх»? 

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

3. Дати характеристику організації оздоровчої діяльності у Франції. 

4. Особливості поширення руху «Спорт для всіх» у Німеччині, Бельгії та інших 

країнах? 

5. Назвати загальні риси та розбіжності в організації діяльності муніципальних і 

приватних оздоровчих клубів зарубіжних країн. 

6.Охарактеризувати американську модель оздоровчого клубу? 

7. Визначити особливості скандинавського варіанту організації роботи 

оздоровчого клубу. 

  Література: [1, 3, 6, 10, 14, 15, с. 33–36, 50–54; 20]. 

 

Тема 2 Сфера рекреації й оздоровчої фізичної культури та її терміни 

Характеристика сфери рекреації та оздоровчої фізичної культури. Основні 

терміни та визначення понять рекреації та оздоровчої фізичної культури: 

«фізична культура», «фізичне виховання», «фізичний  розвиток», «фізичний 

стан», «фізична рекреація», «фізична реабілітація», «фітнес», «фізична 

підготовленість», «фізичне здоров’я», «норми і нормативи», «рухова 

активність». 

 

 



10 
 

Питання для самоперевірки 

1.Назвати основні закономірності розвитку сфери рекреації й оздоровчої 

фізичної культури. 

2.  Які спрямування діяльності визначають у сфері фізичної культури? 

3.Дати визначення термінам «рекреація» і «фізична рекреація»? 

4.  Які ознаки фізичної рекреації? 

5.  У чому виражаються результати фізичної рекреації? 

6.  Дати визначення терміну «фізична культура». 

7.  Що розуміють під терміном «фізичне виховання»? 

8.  Як розуміти термін «фізичний розвиток»? 

9.  Дати визначення терміну «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, с. 13–19; 16; 17; 24]. 

 

Тема 3 Місце рекреації в культурному дозвіллі людини 

Поняття вільного часу, рекреації, культурного дозвілля. Значення 

відпочинку і рекреації в житті людини. Особливості занять на дозвіллі різних 

соціальних і вікових груп населення.Типи і види дозвілля. 

Питання для самоперевірки 

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 і охарактеризувати типи і види (елітарні, демографічні) дозвілля. 

8.  Які фактори впливають на вибір занять людини на дозвіллі? 
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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; с. 19–37; 16]. 

 

Тема 4 Стиль життя і здоров’я людини 

Визначення поняття здоров’я. Стиль життя сучасної людини. Чинники, 

що впливають на тривалість життя людини. Фактори, що впливають на 

здоров’я дорослої людини. 

Питання для самоперевірки 

1. Що розуміють під здоров’ям людини і суспільства? 

2.Назвати показники здоров’я. 

3.  Дати характеристику поняттю «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 відноситься до здорових звичок? 

8. Назвати найбільш розповсюдженні чинники способу життя, які зумовлюють 

передчасну смертність населення у більшості країн світу. 

9.  Чим характеризується крива життєздатності людини? 

10.  Назвати шість способів корекції процесу старіння. 

Література:[2; 7; 8; 14; 15; с. 37–55; 16; 19; 21]. 

 

Тема 5 Рухова активність і здоров’я людини 

Біологічні потреби організму в руховій активності. Норми рухової 

активності для дітей і підлітків. Норми рухової активності для дорослих. 

Принципи використання спеціально організованої рухової активності в системі 

оздоровлення населення. Методи визначення рухової активності. 
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Питання для самоперевірки 

   1. Що називають руховою активністю людини? 

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

   3. Назвати види гіпокінезії та причини її виникнення. 

   4. Якою є норма рухової активності у дитячому віці? 

   5. Що називають «хворобами цивілізації»? 

       6. У чому полягає негативний вплив дефіциту рухової активності на 

організм людини? 

       7. У чому полягає позитивний вплив рухової активності на організм 

людини? 

        8. Яка величина є нормативною у спеціально організованій рухової 

активності? 

   9. Охарактеризувати методи визначення рухової активності. 

   10.Охарактеризувати принципи використання спеціально організованої 

рухової активності у системі оздоровлення населення. 

 Література:[2; 7; 8; 14; 15, с. 55–71; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24]. 

 

Тема 6Наукові основи фізичної рекреації 

Теорія мотивації діяльності. Причини, що спонукають людину до проявів 

активності. Характеристика структури мотивації (потреби, мотиви, інтереси). 

Чинники, що впливають на формування мотивації до рухової активності 

людини. Теорія вікового розвитку. Біологічний розвиток, умови біологічного 

розвитку. Особливості вікової періодизації дітей. Чинники, що впливають на 

стан новонародженого. Типові вікові особливості розвитку організму людини у 

період шкільного навчання. Вікові особливості різних періодів життя дорослої 

людини. Теорія стомлення та відновлення. Теорія адаптації. Теорія 

функціональних резервів. Вікові особливості реакції організму дітей і підлітків 

на фізичні навантаження. 

Питання для самоперевірки 

1.Що визначає поведінку людини? Охарактеризувати поняття «мотивація». 
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2. Дати визначення потребам, мотивам, інтересам як психологічним явищам 

особистості. 

3. У чому полягає ієрархія потреб?  

4. Які зовнішні чинники впливають на формування мотивації людини до 

рухової активності? 

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 чинники 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 «втома»? 

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 поняттю «адаптація». 

18.  Які існують види адаптації? 

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

активності людини? 

20. Що таке «функціональні резерви» і як вони витрачаються у повсякденному 

житті та під час фізичних вправ? 

21. Розкрити поняття «надійність організму». 

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

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

резервів біоенергетики організму.  



14 
 

Література:[4; 5; 8; 11; 13; 15, с. 71–113; 16; 17; 19; 22; 23]. 

 

Тема 7 Методи визначення видів зайнятості людини 

Методи визначення мотивів та інтересів людей до різних видів рухової 

активності. Види опитувань. Структура анкети. Різновиди питань та їх 

формулювання. Питальник МАС (мотивація, азартність, соціальний престиж). 

Методи вимірювань рухової активності. Методика хронометражу. Розрахунок 

добових витрат. 

Питання для самоперевірки 

1. Дати визначення методам опитування? 

2.З яких частин складається анкета? 

3. Які існують види питань і яку роль вони відіграють у розробці анкет? 

4. На чому базуються методи розрахунку рухової активності? 

5. Охарактеризувати метод хронометражу? 

6. Як проводять розрахунок добових енерговитрат (Ен)? 

7. На що вказує показник МЕТ? 

          Література: [10; 14; 15, с. 113–133; 16]. 

 

Тема 8 Регуляція маси тіла як основа мотивації 

 до активного способу життя 

Проблема маси тіла у дорослого населення. Методи оцінки норми маси 

тіла. Раціональне харчування як фактор здорового способу життя. Вплив 

надмірного вмісту жиру на стан здоров’я людини. Рекомендації щодо зниження 

маси тіла. Методи оцінки жирової маси. 

Питання для самоперевірки 

1.Як визначити норму маси тіла? 

2.  Як визначити відсоток жирової маси в організмі? 

3. Як впливає місце накопичення жиру у тілі людини на ризик розвитку 

захворювань? 

4.  Який рівень вмісту жиру в організмі є достатнім? 
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5.  Як обчислити добову норму споживання енергії? 

6.  Які рекомендації дають добову норму споживання енергії? 

7.  Яка роль 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, с. 133–148; 16; 18; 21; 23; 24]. 

 

Тема 9 Контроль показників фізичного здоров’я людини 

Методи визначення фізичного стану. Методи визначення гармонійності 

будови тіла. Критерії позитивних змін, що відбулися внаслідок рекреаційних 

занять. Види контролю. 

Питання для самоперевірки 

1. З якою метою потрібно оцінювати рівень фізичного стану? 

2.  Які групи методів використовують для оцінки 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, с. 149–170; 18; 19; 20; 23]. 

 

Тема 10 Мотивація до рухової активності у людей різного віку 

Причини, що спонукають людину проявляти активність. Характеристика 

структури мотивації (потреби, мотиви, інтереси). Чинники, що впливають на 

формування мотивації до рухової активності людини. 
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Питання для самоперевірки 

1.Що визначає поведінку людини? 

2. Дати визначення поняттям «потреби», «мотиви», як психічним особливостям 

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; 13–15, с. 71–84; 16–18; 21; 23]. 

 

Тема 11 Види фізичних вправ застосовувані  

під час рекреаційних занять з особами зрілого та літнього віку 

Оздоровча ходьба. Оздоровчий біг. Їзда на велосипеді, вправи на 

велотренажерах. Зимові види фізичних вправ. Плавання у рекреаційних 

заняттях. Танцювальні вправи. Катання на роликових ковзанах. Стрибки зі 

скакалкою. 

Питання для самоперевірки 

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. Дати характеристику організації оздоровчої діяльності у Франції. 

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

інших країнах? 

5. Назвати загальні риси та розбіжності в організації діяльності муніципальних і 

приватних оздоровчих клубів зарубіжних країн. 

6.Як виглядає американська модель оздоровчого клубу? 

7. Визначити особливості скандинавського варіанту організації роботи 

оздоровчого клубу. 
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8. Чим відрізняється організація німецької моделі оздоровчого клубу від 

вищеназваних? 

Література: [1; 3; 6; 10; 14; 15, с. 170–193; 20]. 

 

Тема 12 Зміст професійної діяльності фахівця з рекреації 

Чинники, що зумовлюють застосування засобів фізичної культури у 

суспільстві. Порівняльна характеристика сфер рекреації, фізичного виховання і 

спорту. Структура і зміст діяльності фахівця з рекреації і оздоровчої фізичної 

культури. Особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого фітнесу 

за кордоном. 

Питання для самоперевірки 

1.  Чому рекреаційні заняття відносять до позаурочних форм занять? 

2.  Навести класифікацію фізкультурно-рекреаційних форм занять. 

3.Дати характеристику фізкультурно-рекреаційних занять з дітьми дошкільного 

та шкільного віку. 

4.  Чому руховий режим дошкільнят відповідає кінезифілії, а школярів – ні? 

5. Організаційно-методичні вимоги до проведення сімейних туристичних 

походів. 

6.  Охарактеризувати форми фізкультурних занять студентів у побуті  та під час 

канікул. 

7.  Форми національного виховання у молодіжних оздоровчих таборах. 

    8.  У чому особливості завдань і змісту фізкультурно-рекреаційних занять з 

особами літнього віку? 

          9. На чому базуються народні ігри? Які народні ігри проводять на свято 

Івана Купала? 

Література:[1, с. 22–47; 6; 10; 12, с. 190–238; 14; 15, с. 193–241; 24]. 
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4 ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

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

суспільства»? 

          2.  Назвати показники здоров’я. 

          3.  Дати характеристику поняттю «стиль життя». 

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

          5. Які чинники впливають на становлення стилю життя і ведення 

здорового способу життя? 

          6. Які чинники способу життя впливають на тривалість життя дорослої 

людини? 

          7.  Що відносять до здорових звичок? 

          8.  Назвати найбільш розповсюджені чинники 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? 
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          21. Дати визначення потребам, мотивам, інтересам як психологічним 

явищам особистості. 

22.  У чому полягає ієрархія потреб? 

23.  Охарактеризувати поняття «мотивація». 

24. Які зовнішні чинники 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 чинники значною мірою впливають на стан здоров’я новонародженого? 

          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. Розкрити 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 поняттю «фізичне здоров’я» в аспекті 

функціонування резервів біоенергетики організму.  
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          43. Навести методи опитування. 

          44. Із яких частин складається анкета? 

          45. Які існують види питань і яку роль вони відіграють 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. Яку роль відіграє місце накопичення жиру в тілі людини у ризику 

розвитку різноманітних захворювань? 

          53. Який рівень вмісту жиру в організмі людини є необхідним? 

          54. Як обчислити добову норму споживання енергії? 

          55. Які існують рекомендації добової норми споживання енергії? 

          56. Яка роль 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 оцінки фізичного стану 

людини? 

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

занять? 

          63. Навести 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? 
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          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? 

          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 складовому елементу 

управління. 

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

88.  Який чинник 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? 
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92. У чому полягають суттєві відмінності між сферами спорту, фізичного 

виховання і рекреації? 

          93. У чому професійне призначення фахівця з фізичної рекреації? 

          94. Які особливості професійної діяльності фахівців з оздоровчого 

фітнесу за кордоном? 

 

5 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

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

літнього віку. 

2. Особливості скандинавського варіанту організації роботи оздоровчого клубу. 

3.  Історія виникнення міжнародного оздоровчого руху «Спорт для всіх». 

4.  Зміст професійної діяльності фахівця з рекреації.  

5.  Контроль показників фізичного здоров’я людини. 

6.  Методи визначення видів зайнятості людини. 

7.  Місце рекреації в культурному дозвіллі людини. 

8.  Мотивація до рухової активності у людей різного віку. 

9.  Наукові основи фізичної рекреації. 

10. Вимоги до оздоровчих програм, що висуває Європейська хартія «Спорт для 

всіх» (1975 р.). 

11. Вікові періоди у життєвому циклі людини згідно з визначеннями 

Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

12. Загальні риси та розбіжності в організації діяльності муніципальних і 

приватних оздоровчих клубів зарубіжних країн. 

13.  Періоди розвитку людини за Н.Волянським. 

14.  Вікові періоди дорослих людей. 

15.  Організації оздоровчої діяльності у США і Франції. 

16.  Особливості поширення руху «Спорт для всіх» у Німеччині, Бельгії та 

інших країнах. 

17.  Регуляція маси тіла як основа мотивації до активного способу життя. 

18.  Рухова активність і здоров’я людини. 
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19.  Стиль життя і здоров’я людини. 

20.  Американська модель оздоровчого клубу. 

21.  Характеристика видів, форм і способів організації рекреаційної діяльності. 

22. Характеристика сфери рекреації і оздоровчої фізичної культури та її 

терміни. 

 23. Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. 

 24. Фізіологічні особливості розвитку підлітків. 

 25. Вікові фізіологічні особливості дітей юнацького віку. 
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 90–100 відмінно (зараховано) 

Відповідь чітка, структурована, логічна; включає узагальнення та 

систематизовані поняття; побудована на основі матеріалів лекцій, кількох 

підручників; аргументоване посилання на додаткові наукові джерела, схеми, 

спеціальну літературу, власні наукові доробки, наведення прикладів, 

порівняльний аналіз. 

ВС 75–89 добре (зараховано) 

Відповідь логічна, чітка, структурована; глибоке розуміння матеріалу, яке 

включає узагальнення та систематизацію понять; побудована на основі лекцій і 

кількох підручників. 

DE 60–79 задовільно (зараховано) 

Відповідь послідовна, чітка, структурована; роз’яснення переважної 

більшості понять; глибоке пояснення позицій; використання лекційного 

матеріалу та одного підручника. 

FX 35–59 незадовільно (з можливістю повторного складання),  

не зараховано 

Послідовне, але не повне відтворення матеріалу; відповідь недостатньо 

структурована; роз’яснювання більшості позицій; знання 1/3 термінів. 

F 0–34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу),  

не зараховано 

Виступ поверхневий, базується на основі прочитаної лекції; відповідь 

хаотична, фрагментарна; відтворення заученого матеріалу без усвідомлення 

його суті. Відповідь непослідовна, безструктурна; розуміння і розкриття тільки 

окремих понят 
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