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ВСТУП 

Анотація 

Сучасна потреба у вдосконаленні професійно-рекреаційної компетентності майбутнього 

спеціаліста з фізичного виховання продиктована такими міркуваннями: зростаючий пріоритет 

відповідних компетенцій з боку загальноосвітньої, професійної та академічної систем 

професійної освіти; зростає кількість оздоровчих та фітнес-центрів; зростаюча популярність 

фітнес-технологій, що застосовуються у санаторіях та курортах, у туристичній галузі, у 

системах вищої освіти та спортивних тренувань тощо. Сьогодні національні громади досить 

часто пропонують дитячі проекти спорту, відпочинку та оздоровлення, заохочують 

рекреаційні групи практики для різних вікових груп, включаючи пілатес, йогу, водну аеробіку, 

стретчінг, східні практики та інші групи оздоровлення; дедалі популярніші моделі фізичного 

виховання, орієнтовані на рекреаційну гімнастику та бодібілдинг, включаючи ті, що 

пристосовані для спеціальних груп здоров'я. Тому фізична рекреація займає важливе місце в 

системі підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту.  

Саме такі знання впроваджує в практику фізичної культури дисципліна «Рекреація у 

фізичній культурі» для забезпечення належних рекреаційних компетенцій, включаючи 

теоретичні знання сучасних моделей та методів фізичної рекреації; їх вплив на суб’єктів 

рекреаційного процесу; шляхи підвищення ефективності фізичного виховання та відпочинку; 

здатність ефективно застосовувати теоретичні знання на практиці; та належним чином 

визначати пріоритети окремих цілей та механізмів покращення здоров’я в рамках сучасних 

тренінгів з оздоровлення.  

Ключові слова: фізична рекреація, рекреаційно-оздоровча діяльність, рекреаційні 

потреби, фізична вправа. 

Abstract 

The current need for the professional recreational competency of the future physical education 

specialist being improved is dictated by the following considerations: growing priority given to the 

relevant competences by the general school, vocational and academic professional education systems; 

growing numbers of health and fitness centres; growing popularity of fitness technologies applied at 

sanatoria and resorts, in tourist industry, in the advanced education and athletic training systems etc. 

It is quite common for the national communities today to come up with children’s sports, recreation 

and health improvement projects, encourage recreational group practices for different age groups 

including pilates, yoga, aquatic aerobics, stretching, oriental practices and other health improvement 

groups; increasingly popular physical education models driven by recreational gymnastics and body-

building including the ones adapted for special health groups. 

It is such knowledge that introduces into the practice of physical education  the discipline 

"Recreation in physical culture" to provide due recreational competences including the theoretical 

knowledge of the modern physical recreation models and methods; their effects on the recreation 

process subjects; ways to improve the physical education and recreation process efficiency; ability to 

effectively apply the theoretical knowledge in practices; and duly prioritise the individual health 

improvement goals and mechanisms, in modern health improvement training. 

Key words: physical recreation; recreational and health-related activities; recreational needs, 

physical exercise. 

  



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету Спеціальність  

017 Фізична культура і спорт 

 

Освітня програма 

«Олімпійський та професійний 

спорт»  

Семестр 

9-й 9-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

90 

30 год. 10 год. 

Семінарські 

15 год. 8 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

105 год. 132 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «РЕКРЕАЦІЯ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І 

СПОРТІ» є формування професійних, організаційних та методичних знань, вмінь та навичок, 

які необхідні у діяльності фахівця сфери здоров’я людини і фізичного виховання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

 формування знань щодо теорії походження фізичної рекреації; 

 сформувати уявлення про раціональний зміст та обсяги рухової активності різних груп 

населення в процесі рекреаційно-оздоровчої діяльності; 

 сформувати у студентів практичні навички проведення рекреаційно-оздоровчих занять 

та заходів. 

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовами для вивчення дисципліни є дисципліни: «Рекреаційні ігри»; «Фізіологія 

людини»; «Фізична реабілітація»; «Біомеханіка»; «Спортивна медицина»; «Теорія і методика 

фізичного виховання»; «Теорія і методика оздоровчої культури»; «Оздоровчі види 

гімнастики»; «Психологія спорту». 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

 основні поняття і терміни фізичної рекреації; 

 функції фізичної рекреації у суспільстві; 



 соціальні та економічні функції рекреаційно-оздоровчої діяльності; 

 види туризму; 

 форми рекреаційного туризму; 

 типи міських парків; 

 форми рекреаційно-оздоровчої діяльності у міських парках; 

 сутність сучасних оздоровчих систем; 

 засоби занять оздоровчої спрямованості; 

 особливості використання різних видів спорту в рекреаційно-оздоровчій роботі. 

вміти: 

 проводити заняття оздоровчої спрямованості; 

 застосовувати різні форми рекреаційно-спортивної діяльності; 

 реалізувати різні програми спортивно-оздоровчих занять з різними верствами 

населення. 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи рекреації у фізичній культурі і спорті 

Тема 1. Характеристика сфери рекреації у фізичній культурі і спорті. 

1. Поняття «рекреація», «фізична рекреація», «рекреаційні потреби», «рекреаційний 

ефект». 

2. Головні ознаки, функції, рівні рекреації  

3. Принципи, значення, характерні особливості рекреації.  

4. Концепції рекреації. 

5. Нормативно-правова база фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

6. Сутність та цільова спрямованість фізичної рекреації.  

7. Значення і функції фізичної рекреації.  

8. Класифікаційні ознаки оздоровчо-рекреаційної діяльності. 

Література: [1] стор. 9 – 14; 60 – 76. 

Тема 2. Засоби та форми рекреаційно-оздоровчої діяльності. 

1. Фізичні вправи як основний засіб фізичної рекреації.  

2. Вплив природних і гігієнічних чинників на ефективність занять фізичними вправами. 

3. Вправи циклічного характеру.  

4. Ігрові вправи. 

5. Гімнастичні вправи. Вправи з використанням тренажерів.  

6. Народні свята і національні види спорту.  

7. Туризм як засіб рекреаційно-оздоровчої роботи 

8. Фітнес та різні види оздоровчої рухової активності  

9. Рекреаційно-оздоровча діяльності у міських парках культури та відпочинку. 

10. Засоби корекції психофізіологічного стану. Критерії вибору засобів фізичної 

рекреації. Компоненти, що впливають на вибір засобів фізичної рекреації. 

Література: [1] стор. 25 – 53. 

Тема 3. Загальна характеристика видів рекреації. Основні категорії фізичної рекреації. 

1. Поняття дозвілля і вільного часу.  

2. Аналіз видів рекреації.  Типи і види дозвілля. 

3. Особливості рекреаційно-дозвіллєвих занять та уподобання різних соціальних та 

вікових груп населення.  

4. Фактори, що обумовлюють вибір типу дозвілля людини  

Література: [1] стор. 77 – 84. 



Змістовий модуль 2. Рекреаційні заняття у фізичному вихованні різних груп населення 

Тема 4. Моторна рекреація спортсменів 

1. Відпочинок в спортивній практиці. Його значення для спортсмена. 

2. Характер і види відпочинку в спортивному тренуванні. 

3. Активний відпочинок як засіб рекреації спортсмена в процесі його тренувань. 

Література: [1] стор. 131 – 238. 

Тема 5. Форми організації рекреаційних занять у фізичному вихованні школярів та 

молоді  

1. Фізкультурно-рекреаційні заняття з дітьми дошкільного та молодшого шкільного 

віку.  

2. Фізкультурно-рекреаційні заняття з дітьми середнього та старшого шкільного віку.  

3. Місце фізкультурно-рекреаційних занять у фізичному самовдосконаленні студентів.  

4. Форми фізкультурно-оздоровчих занять в дитячих та молодіжних оздоровчих 

закладах. 

Література: [1, 2]. 

Тема 6. Фізична рекреація осіб зрілого та літнього віку. 

1. Соціально-психологічні фактори, що впливають на вибір різних форм і видів 

рекреації.  

2. Характеристика популярних форм рекреаційних занять серед дорослих.  

3. Види фізичних вправ для рекреаційних занять із особами зрілого віку  

4. Особливості фізичної рекреації літніх людей. 

Література: [1]. 

Тема 7. Адаптивна моторна рекреації. 

1. Загальна характеристика засобів адаптивної моторної рекреації. 

2. Організація адаптивної моторної рекреації  

3. Форми проведення занять з адаптивної моторної рекреації. 

4. Види адаптивної моторної рекреації. 

5. Класифікація та систематизація умов проведення занять за адаптивною моторною 

рекреацією. 

6. Основні завдання та функції адаптивної моторної рекреації. 

Література: [3] стор. 25 – 31; [7] стор. 163 – 164. 

Змістовий модуль 3. Основи методики оздоровчо-рекреаційного тренування 

Тема 8. Основи методики побудови оздоровчо-рекреаційного тренування. 

1. Види рекреаційного ефект і навантаження 

2. Фактори, що впливають на величину і характер термінового тренувального ефекту 

рекреаційних занять: фізіологічна зона впливу певного вправи, ступінь тренованості, стать, 

вік, зміст тренування 

3. Принципи рекреаційної тренування.  

4. Принцип оздоровчої спрямованості. 

5. Поступовість нарощування інтенсивності і тривалості навантажень. Принцип 

різноманітності застосовуваних засобів.  

6. Систематичність занять. Відповідність вимогам основної трудової діяльності та 

здорового способу життя.  

7. Принцип індивідуального підходу до змісту і режимів фізкультурно-рекреаційної 

діяльності 

Література: [4] стор. 275 – 280. 

Тема 9. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять. 

1. Визначення раціонального змісту й обсягів рухової активності.  

2. Вікові особливості проведення рекреаційно-оздоровчих занять.  



3. Контроль за оздоровчим ефектом рекреаційних занять. 

Література: [1] стор. 131 – 238. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи рекреації у фізичній культурі і спорті 

Тема 1. Характеристика сфери рекреації у 

фізичній культурі і спорті 
20 4 2 14 19 2 – 17 

Тема 2. Засоби та форми рекреаційно-

оздоровчої діяльності 
21 6 2 13 20 2 – 18 

Тема 3. Загальна характеристика видів 

рекреації. Основні категорії фізичної 

рекреації 

19 4 2 13 21 2 2 17 

Разом за змістовим модулем 1 60 14 6 40 60 6 2 52 

Змістовий модуль 2. Рекреаційні заняття у фізичному вихованні різних груп населення 

Тема 4. Моторна рекреація спортсменів 13 2 – 11 15 2 – 13 

Тема 5. Форми організації рекреаційних 

занять у фізичному вихованні школярів та 

молоді 

15 2 2 11 15 – 2 13 

Тема 6. Фізична рекреація осіб зрілого та 

літнього віку 
15 2 2 11 13 – – 13 

Тема 7. Адаптивна моторна рекреації. 17 4 2 11 17 2 2 13 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 6 44 60 4 4 52 

Змістовий модуль 3. Основи методики оздоровчо-рекреаційного тренування 

Тема 8. Основи методики побудови 

оздоровчо-рекреаційного тренування 
16 4 2 10 14 – – 14 

Тема 9. Основи проведення рекреаційно-

оздоровчих занять 
14 2 1 11 6 – 2 4 

Разом за змістовим модулем 3 30 6 3 21 30 0 2 28 

Разом за курсом 150 30 15 105 150 10 8 130 

Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Характеристика сфери рекреації у фізичній культурі і 

спорті 
2 – 

2 Засоби та форми рекреаційно-оздоровчої діяльності 2 – 

3 Загальна характеристика видів рекреації. Основні категорії 

фізичної рекреації 
2 2 

4 Форми організації рекреаційних занять у фізичному вихованні 

школярів та молоді 
2 2 

5 Фізична рекреація осіб зрілого та літнього віку 2 – 

6 Адаптивна моторна рекреація 2 2 

7 Основи методики побудови оздоровчо-рекреаційного 

тренування 
2 – 



8 Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять 1 2 

Разом 15 8 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

 підготовка до семінарських занять – 2-4 год./1 заняття; 

 написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  15 10 

2 Підготовка до семінарів 16 32 

3 Виконання домашніх завдань 14 30 

4 Написання рефератів на задану тему 15 15 

5 Підготовка до контрольних заходів 45 45 

Разом 105 130 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

 усні відповіді; 

 контрольні роботи; 

 реферат, есе. 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може 

набрати до 100 балів.  

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством.  
 

 



Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах 
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міждисциплінарні зв’язки, містить аргументовані 

висновки 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована 

0 Студент не дає відповіді 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 тем по 5 балів). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

10  Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела. Висновки є чіткими та обґрунтованими. Дотримана 

структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел (не менше 

п’яти). Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 10-15 сторінок. При захисті 

було використано презентацію. Студент вільно володіє матеріалом, наводить 

приклади, відповідає на питання по темі реферату. 

9-8  Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, використано 

сучасні джерела, але їх кількість недостатня. Висновки є не досить 

обґрунтованими та коректними. Дотримана структура: вступ, пункти, 

висновки, список використаних джерел. Обсяг: 10 - 12 сторінок. При 

оформленні допущені помилки, що суттєво не впливають на загальне 

враження від роботи. Студент володіє матеріалом, відповідає на питання по 

темі реферату, може мати невеличкі утруднення. 

7-6  Робота виконана у встановлений термін. Використано застарілі джерела, їх 

кількість недостатня. Висновки є не досить обґрунтованими та коректними. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел. 

Обсяг менше 12сторінок. При оформленні допущені помилки, що суттєво не 

впливають на загальне враження від роботи. Студент не повністю володіє 

матеріалом, але відповідає на питання по темі реферату. 

5-4  Робота виконана з порушенням встановлених термінів. використано сучасні 

джерела. Висновки містять неточності та помилки. Дотримана структура: 

вступ, пункти, висновки, список використаних джерел (не менше п’яти). 

Оформлення відповідає вимогам. Обсяг: 15-20 сторінок. Студент відповідає 

на питання по темі реферату. 

3-2 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Використано застарілі 

джерела, їх кількість недостатня. Висновки містять неточності та помилки. 

Дотримана структура: вступ, пункти, висновки, список використаних джерел. 

Обсяг менше 10 сторінок. При оформленні суттєві помилки. Студент слабко 

володіє матеріалом, на питання по темі реферату  не відповідає. 

1-0 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. І майже не відповідає 

встановленим вимогам 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 10 балів 



Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Контрольна робота Критерії оцінювання 

40-35 

Робота розкриває тему, основні питання, висвітлено причинно-

наслідкові зв’язки, зроблено висновки. Робота має всі необхідні 

структурні елементи. Відповідно оформлена. Оригінальна. Відсутні 

помилки: граматичні і орфографічні. 

30-20 

Робота в цілому розкриває тему і основні питання, частково 

висвітленні причино-наслідкові зв’язки. Висновки не в повному 

обсязі. Робота має всі необхідні структурні елементи. Відповідно 

оформлена. Відсутні значні помилки. є окремі, несуттєві загальні 

зауваження. 

19-10 

Робота відповідає вище наведеним критеріям, але має ряд недоліків 

в розкритті теми, висвітлення причино-наслідкових зв’язків 

часткове, часткові висновки. Відступ від стандартів оформлення. 

9-5 
Сутність теми не розкрита. Робота містить суттєві недоліки. 

Неохайна. Суттєві відступи від стандартів оформлення. 

0-4 
Текст і зміст роботи не відповідає темі. Робота має неохайний 

вигляд. Студенти не розуміє питання теми. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів 

 

Підсумковий 

контроль 
Критерії оцінювання 

30 Відповідь правильна, повна, логічна, науково і практично обґрунтована. 

29-20 

Студент розуміє зміст і значення питання, володіє понятійно-

категоріальним апаратом, розуміє логіку відповіді, можливі окремі 

фактологічні неточності, відповідь в цілому правильна. 

19-10 

Студент розуміє окремі елементи питання, має певний термінологічний 

запас, може сформулювати окремі елементи відповіді, але не має цілісного 

уявлення про сутність питання і логіки відповіді на питання, відповідь 

часткового правильно. 

9-2 
Студент розуміє, в цілому, значення питання, але через відсутність знань 

не може сформулювати логічну відповідь 

0-1 Студент не дає відповідь на поставлені запитання. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 30 балів 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 8х5 балів=40 балів 4х5 балів=20 балів 

Написання реферату 10 балів 10 балів 

Поточний модульний контроль 

(тестування) 
3х10 балів=30 балів – 

Контрольна робота (письмово) – 40 балів 

Підсумковий контроль 30 балів 30 балів 

Всього 100 100 



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість балів Вид роботи Кількість балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5  – 

 Т2 Участь у семінарі 5  – 

 Т3 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

 ПМК Тест 10  – 

ЗМ2 Т5 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

 Т6 Участь у семінарі 5  – 

 Т7 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

 ПМК Тест 10  – 

ЗМ3 Т8 Участь у семінарі 5  – 

 Т9 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

 ПМК Тест 10  – 

Реферат 10  10 

Контрольна робота –  40 

Підсумковий контроль 30  30 

Сума  100 100 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Фізична рекреація: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту /Є. 

Н. Приступа, О. М. Жданова, М. М. Линець та ін.; за наук. ред. Є. Н. Приступи. – Дрогобич: 

Коло, 2010. – 448 c 

2. Хоули Эдвард Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнесса / Эдвард Т. 

Хоули, Б. Дон Френкс. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 376 с. 

Допоміжна література 

1. Андрєєва О. В. Характеристика базових категорій фізичної рекреації Зб. наук. праць 

“Педагогіка, психологія та медико біологічні проблеми фізичного виховання і спорту”. - 

Харків: ХХПІ, 2009. № 9. – С. 7 – 11. 

2. Андрєєва О. В. Фізична рекреація різних груп населення: [монографія] / Олена 

Валеріївна Андрєєва. – К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 280 с. 

3. Андрєєва О. В. Соціально-психологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової 

активності студентської молоді з вадами слуху / О. В. Андрєєва, А. С. Оріховська // Теорія і 

методика фізичного виховання і спорту. – К.: Олімпійська література. – 2016. – №.4. – С. 25–

31. 

4. Жагин А. Е. Рекреация и некоторые ее методы / А. Е. Жагин // Оздоровительные 

технологии по физической культуре и спорту в учебных заведения: сб. науч.-метод. тр. – 

Белгород, 2004. – С. 275 – 280. 

5. Жданова О.М. Організація і методика оздоровчої фізичної культури та рекреаційного 

туризму: навч.посіб. /О. М. Жданова, І. В. Котова та ін. – Луцьк, Надстир’я, 2004.–195с. 

6. Кірсанов В. В. Рекреаційні вимоги до організації спортивного дозвілля // Вісник 

КНУКіМ. Серія: Педагогіка. – 2001. – № 3. – С. 26–34. 

7. . Оріховська А. С. Організаційні основи фізичної рекреації студентів з особливими 

потребами / А. С. Оріховська // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали 

Міжнар. науково-практ. конф. (Чернівці, 6-7 квітня 2017 р.) / за ред. Я. Б. Зорія. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун., 2017. – С. 163 – 164. 



8. Походження рекреації та її сутність / Є. Приступа, Л. Чеховська, О. Жданова, 

М.Линець // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / 

Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – 

Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 1. – С. 9 – 56.  

9. Приступа Є. Рекреаційні ігри / Є. Приступа, О. Жданова, П. Мартин // Фізична 

рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., 

Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич: Коло, 

2010. – Ч. 2, розд. 4. – С. 276 - 305 

10. Рыжкин Ю. Е. К вопросу о понятии феномена "физическая рекреация" / Ю. Е. 

Рыжкин // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 4.- С. 55 – 57. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К.: Олімпійська література, 2010. – 

248 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://reposit.unisport.edu.ua/handle/787878787/1187 

2. Рыжкин Ю. Е. Физическая рекреация в сфере досуга человека - [Электронный ресурс] 

/ Ю.Е. Рыжкин // Теория и практика физической культуры. – 2002. – №5. –Режим доступа: 

https://tourlib.net/statti_tourism/ryzhkin.htm. 
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