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ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ
В УМОВАХ ДИСТАНЦIЙНОГО НАВЧАННЯ
Онiщук Лариса(ABCDEF)
Нацiональний унiверситет «Полтавська полiтехнiка iменi Юрiя Кондратюка»,
м. Полтава, Україна
Внесок автора: А — концепція та дизайн дослідження; В — збір даних;
С — аналіз та інтерпретація даних; D — написання статті;
E — редагування статті; F — остаточне затвердження статті
Анотацiя
Актуальнiсть роботи визначена потребою пошуку шляхiв активiзацiї
оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi у контекстi зниження рухової активностi та
показникiв здоров’я студентiв в умовах дистанцiйної освiти на вимоги обмежень
карантинного характеру.
Мета роботи полягає у науковому обґрунтуваннi значущості оздоровчорекреацiйної дiяльностi в умовах дистанцiйного навчання майбутнiх фахiвцiв із
фiзичної культури i спорту та класифiкацiї засобiв фiзичної рекреацiї на основi
використання регiональних рекреацiйних умов.
Матерiал i методи базуються на застосуваннi компететнiсного,
синергетичного, системного та аксiологiчного пiдходiв до створення засад
оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi в умовах дистанцiйного навчання. У нашому
дослiдженнi застосовано сукупнiсть фiлософських, педагогiчних i соцiологiчних
методiв i теорiй, зокрема проблеми соцiалiзацiї особистостi та адаптацiї осiб з
iнвалiднiстю до соцiального середовища тощо. Матерiалом дослiджень стали
оздоровчо-рекреацiйнi заходи, якi проводились серед студентiв закладiв вищої
оствіти Полтавщини (з використанням природно-заповiдного фонду), та їхній
вплив на покращення показникiв фiзичного i психiчного здоров’я молодi.
Результати. У дослiдженнi вперше виокремлено та науково обґрунтовано
умови оптимiзацiї оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi в системi пiдготовки
майбутнiх фахiвцiв фiзичної культури i спорту, розкрито способи реалiзацiї
завдань фiзичної рекреацiї в умовах карантинних обмежень; подального
дослiдження набули дидактичнi положення органiзацiї здорового способу життя
молодi.
Висновок. Система оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi охоплює два основнi
структурнi блоки: самостiйна органiзацiя заняття фiзичними вправами (ранкова
гiгiєнiчна гiмнастика, прогулянки, ближнiй туризм) на свiжому повiтрi;
органiзацiйнi груповi заняття руховою активнiстю на об’єктах рекреацiї у
дозволених карантинних зонах з додержанням усiх правил i норм санiтарної
безпеки. Система людина-природа розглядається нами як сукупнiсть
компонентiв, що взаємодiють мiж собою заради досягнення поставленої мети, —
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запровадження здорового способу життя та вiдновлення усiх функцiональних
систем органiзму.
Ключовi слова: рекреацiя, оздоровчо-рекреацiйна дiяльнiсть, туризм,
здоровий спосiб життя, фiзична культура i спорт, фахiвець.
HEALTH-PROMOTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES
WITHIN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Onishchuk Larysa
National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine
Abstact
Introduction. The actuality of the study is defined by the need to find a way to
intensify health and recreational activities caused by decrease of physical activity and
student health level in the context of distance education as required by quarantine
limitations.
The aim of the study is to scientifically substantiate the need for health and
recreational activities in the conditions of remote education of future specialists on the
basis of physical culture and sports and the classification of recreational activities.
Material and methods are based on the application of competence, synergetic,
systemic and axiological approaches to creating the foundations of health and
recreational activities in the context of distance learning. Our study uses a set of
philosophical, pedagogical and sociological methods and theories, including the
problem of socialization of the individual and the adaptation of persons with disabilities
to the social environment, and so on. The material of the research was health and
recreational activities conducted among students of higher educational institutions of
the Poltava region (using the nature reserve fund) and their impact on improving the
physical and mental health of young people.
Results. The study for the first time singles out and scientifically substantiates the
conditions for optimizing health and recreational activities in the system of training
future specialists in physical culture and sports, reveals ways to implement the tasks of
physical recreation in quarantine restrictions; Didactic provisions of the organization
of a healthy way of life of youth have got further research.
Conclusion. The system of health and recreational activities covers two main
structural blocks: independent organization of physical exercises (morning hygienic
gymnastics, walks, short-distance tourism) in the fresh air; organizational group classes
of motor activity at recreational facilities in permitted quarantine zones in compliance
with all rules and regulations of sanitary safety. The human-nature system is considered
by us as a set of components that interact with each other to achieve the goal - the
introduction of a healthy lifestyle and the restoration of all functional systems of the
body.
Key words: recreation, health-improving and recreational activity, tourism,
healthy way of life, physical culture and sports, specialist.
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Вступ. Питання оздоровчорекреацiйної дiяльностi, розвитку
спортивно-оздоровчого туризму як
важливого чинника формування та
зміцнення здоров’я, професiйної
підготовки
майбутнiх
фахiвцiв
фiзичної культури i спорту є
надзвичайно актуальними в умовах
карантинних
обмежень
та
дистанцiйної освiти.
Історія
становлення
рекреаційної сфери сягає 1970‒1980
рр., коли вченими розроблено
понятiйний апарат і методологiю
рекреацiї. Засновниками фізичної
рекреації є фахівці рекреацiйної
географiї,
які
започаткували
розвиток знань про дозвiлля i
вiдпочинок.
Це
вчені,
як-от:
Ю.
Вєдєнiна,
I.
Зорiна,
В. Квартальнова, М. Мироненко,
В. Преображенський.
У наш час в Українi питанням
фізичної
рекреацiї
займаються
О.
Бейдик,
В.
Євдокименко,
М. Крачило, О. Любiцева, В. Мацола,
Я. Олiйник, В. Павлов, I. Смаль,
А. Степаненко та iншi.
Рекреацiйна
дiяльнiсть
у
науковiй лiтературi трактується як
така, що здiйснюється з боку
рекреантiв із метою задоволення
власних потреб (вiдтворення i
розвиток
фiзичних,
духовних,
психiчних та iнтелектуальних сил) [5,
с. 254]. Дехто з авторiв називає цей
процес «реалiзацiя рекреацiйних
потреб» [8, с. 6], що вживається на
противагу термiну «рекреацiйна
діяльність»,
яким
дослiдники
позначають «систему заходiв, явищ i
вiдносин, пов'язаних з наданням
рекреацiйних послуг».
В. Павлов
та
Л. Черчик
трактують рекреацiйну дiяльнiсть не

лише як дiяльнiсть із надання
рекреацiйних послуг та реалiзацiї
рекреацiйних потреб, а й як
дiяльнiсть самих рекреантiв у єдиний
рекреацiйний процес, пiд яким
розумiють
процес
вiдтворення,
реабiлiтацiї,
вiдпочинку,
оздоровлення, розвитку рекреантiв
[8, с. 6].
Вiдомо майже 20 визначень
поняття
«рекреація»,
якi
застосовуються залежно вiд мети та
суб’єктивного сприйняття цього
явища. Наприклад, застосування
його в розумiннi галузi народного
господарства
(Р.
Гусейнов),
використання для означення одного з
видiв природокористування (В.
Павлов, Л. Черчик), процесу
вiдпочинку (М. Нудельман) [8, с. 5],
господарської дiяльностi (П. Гудзь)
[1, c.11], функцiї туризму (I. Зорiн) [4,
с. 53] тощо.
Аналіз та узагальнення наукової
літератури засвідчує, що сутність і
зміст поняття «рекреація» більшість
учених трактують як таке, що
пов'язане з відновленням фiзичних,
психiчних,
духовних,
iнтелектуальних сил людини, яке
вiдбувається в процесi оздоровчої,
пiзнавальної, спортивної, культурнорозважальної дiяльностi, що займає
частину вiльного часу [8; 7; 5; 6].
Адаптивна рекреацiя є вагомим
чинником у вiдновленнi здоров’я
людей, якi сьогоднi мають вимушенi
обмеження у спiлкуваннi, участi в
рiзноманiтних масових заходах,
вiдвiдуваннi спортзалiв, фiтнесцентрiв та iнших закладiв.
Активiзацiя
оздоровчорекреацiйної дiяльностi може стати
гарною платформою для змiцнення
фiзичного i психiчного здоров’я

64

студентiв.
Можна провести аналогiю з
можливостями у реабiлiтацiї осiб з
рiзним нозологiями та здорової
молодi в умовах карантинних
обмежень. Слiд згадати людей з
обмеженими
фiзичними
можливостями, що
потребують
рiзних методiв i форм реабiлiтацiї,
зокрема прогулянки та туризм, якi
проводяться
на
природних
ландшафтних
об’єктах
та
передбачають можливiсть вiльного
спiлкування на безпечних вiдстанях
один вiд одного на свiжому повiтрi
[3].
Дистанцiйне навчання — це
чітко органiзована й контрольована
освiта
та
самоосвiта
з
застостосуванням
комп’ютерної
технiки й комунiкацiйних мереж.
Водночас поряд із позитивними
ознаками є й негативнi, якi шкiдливо
впливають на стан здоров’я людини:
малорухливий
спосiб
життя,
перебування перед комп’ютерною
технiкою впродовж тривалого часу,
обмеженiсть
спiлкування
та
прогулянок тощо.
Створення оптимальних умов
для життєдiяльностi людей, якi
потребують вiдновлення втраченого
контакту
з
навколишнiм
середовищем в умовах карантинних
обмежень, корекцiї i подальшої
психологiчної реабiлiтацiї засобами
оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi,
належить
до першочергових
державних завдань.
Зв’язок роботи з важливими
науковими
програмами
або
практичними
завданнями.
Проблема
збереження
рухової
активності для молодi є актуальною
у наш час. Нацiональна доктрина

фiзичної культури i спорту в стратегiї
розвитку фiзичного виховання i
спорту
визначає
прiоритетним
завданням виховання нацiональних
традицiй,
прихильностi
до
оздоровчої рухомої дiяльностi як
важливого компонента здорового
способу життя та реалiзацiю для
особистостi потреб у вiдпочинку та
розвагах.
На рівні світових («Всесвітня
декларація з охорони здоров’я»),
європейських («Здоров’я-21. Основи
політики досягнення здоров’я для
всіх у Європейському регіоні
ВООЗ»)
і
національних
(«Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021
року» та ін.) нормативних документів
проголошено ідею організації та
проведення фізкультурно-оздоровчої
діяльності, зокрема й оздоровчої
рекреації.
Мета роботи — висвітлити
основи
організації
оздоровчорекреаційної діяльності в умовах
дистанційного навчання.
Матеріал
і
методи
дослідження
базуються
на
застосуваннi
компететнiсного,
синергетичного,
системного
та
аксiологiчного пiдходiв до створення
засад
оздоровчо-рекреацiйної
дiяльностi в умовах дистанцiйного
навчання. У нашому дослiдженнi
застосовано фiлософські, педагогiчні
та соцiологiчні методи i теорiї,
зокрема
проблеми
соцiалiзацiї
особистостi та адаптацiї осiб з
iнвалiднiстю
до
соцiального
середовища тощо.
Матерiалом дослiджень стали
оздоровчо-рекреацiйнi заходи, якi
проводились
серед
студентiв
закладiв вищої освіти Полтавщини (з
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використанням
природнозаповiдного фонду) та їх вплив на
покращення показникiв фiзичного i
психiчного здоров’я молодi.
Результати дослідження та їх
обговорення. Основними формами
фiзичної
культури
в
умовах
дистанційної освіти є:
1) самостiйнi заняття фiзичними
вправами
(ранкова
гiгiєнiчна
гiмнастика, прогулянки, туризм на
невеликі відстані);
2) органiзацiйнi груповi та секцiйнi
заняття фiзичною культурою i
спортом, адже деякi спортивнi клуби
та секцiї продовжують працювати,
проводять змагальну дiяльнiсть у
безпечних карантинних зонах із
додержанням усiх правил i норм
санiтарної безпеки.
Самостiйнi заняття фiзичними
вправами в умовах побуту варто
щодня включати в режим рухової
активностi студентiв. Протягом дня
доцiльно проводити 3‒4 заняття
тривалiстю 15‒30 хв. З метою
пiдвищення ефективностi впливу
фiзичних вправ на функцiональний
розвиток
i
рiвень
фiзичної
пiдготовленостi
рекомендується
застосовувати в iндивiдуальних
заняттях рiзнi тренувальнi системи,
пристосування та снаряди (гантелi,
еластичнi, гумовi бинти, еспандери,
блоковi системи тощо), що дає змогу
полегшити завдання нормування
фiзичних навантажень, створення
програм локального впливу на окремi
групи м'язiв i систем органiзму.
Ранкова гiгiєнiчна гiмнастика
проводиться щоденно протягом 15‒
20 хв незалежно вiд того, де
перебуває студент.
Прогулянки, ближнiй туризм —
форми фiзичного виховання, якi не

вимагають рухової пiдготовки та
застосування складного обладнання і
пристосувань, але належать до
оздоровчої рекреації. Прогулянки
включають у щоденний руховий
режим, тривалість їх залежить вiд
температури
навколишнього
середовища,
можливостi
використовувати
цей
вид
самостiйних занять у домашнiх
умовах.
Ближній туризм може бути
органiзований групою осiб, якi
займаються в однiй секцiї або
об’єднанi
за
територiальним
принципом (районний клуб, секцiя,
друзi), а також самостiйно зазвичай
протягом дня. Включення ближнього
туризму в тижневий руховий режим,
дозволяючи забезпечити поєднання
активного
сприйняття
навколишнього
середовища
з
дозованим фiзичним навантаженням,
сприяє зниженню напруги нервової
системи,
полiпшенню
функцiонального стану основних
систем органiзму, пiдвищенню рiвня
фiзичної пiдготовленостi студентiв.
Цiлями оздоровчо-рекреацiйної
діяльності є:
а) нормалiзацiя психоемоцiйного
стану;
б) отримання позитивних емоцiй
завдяки
впливу
природнього
середовища;
в) активiзацiя та нормалiзацiя
рухових функцiй і навичок;
г) можливiсть спiлкування на
безпечнiй вiдстанi.
Полтавська область має значний
природний потенцiал для розвитку
фiзичної рекреацiї та органiзацiї
вiдповiдної
дiяльностi,
зокрема
мережу рiчок і природно-рекреацiйнi
територiї.
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Рекреацiйна зона — це територiя
з наявним на нiй природноклiматичними
ресурсами
й
соцiально-економiчною
iнфраструктурою, що спрямована на
вiдновлення здоров’я людини та
задоволення її потреб у вiдпочинку.
До
рекреацiйних
ресурсiв
належить частина природних i
культурних
ресурсiв,
що
забезпечують вiдпочинок як спосіб
пiдтримання i вiдновлення фiзичних
якостей людського органiзму, його
оздоровлення.
Розвиток заповiдної справи,
забезпечення захисту навколишнього
природного середовища, створення
здорових та комфортних умов для
проживання i вiдпочинку населення
— важливi аспекти життєдiяльностi
людини. Адже чисте довкiлля
позитивно впливає на людей, сприяє
їх здоров’ю та довголiттю.
Полтавщина
належить
до
дивовижних за своєю красою мiсць
України. Лiси, чисте повiтря,
ландшафти, рослинний i тваринний
свiт Полтавської областi мають певну
привабливiсть для потенцiйних
iнвесторiв, для успiшного розвитку
зеленого туризму, вiдпочинку та
оздоровлення людей. Тому на
сучасному етапi природоохоронної
дiяльностi у нашiй областi одним iз
прiоритетних напрямiв є проведення
комплексних дослiджень, наукового
обґрунтування
та
подальшої
оптимiзацiї
природно-заповiдного
фонду як основи збереження
бiологiчного
та
ландшафтного
рiзноманiття на нацiональному та
регiональному рiвнях.
У перелiку територiй та об’єктiв
природно-заповiдного
фонду
Полтавської областi (а їх понад 350)

налiчується два парки-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва
загальнодержавного
значення
«Устимiвський»
та
«Криворудський»,
а
також
дендропарки, чотири регiональнi
ландшафнi парки, з них регiональний
ландшафтний парк «Диканський»
найвiдомiший
Бузковим гаєм,
Хомутецький,
Березоворудський
парки та iншi.
Розподiлення площi природньозаповiдного фонду областi є досить
нерiвномiрний. Найнижчий показник
у
Гребiнкiвському
(0,36%),
Миргородському
(0,87%),
Зiнькiвському (1,02%) районах, а
найвищий — у Диканському
(17,92%), Пирятинському (14,80%) та
Кобеляцькому (13,80%) районах.
Полтавська
область
має
унiкальнi природнi дiлянки, якi варто
вiднести до природно-заповiдного
фонду. Влада провадить природничу
дiяльнiсть, тому постiйно ведуться
роботи
зі
створення
нових
заповiдних
територiй
заради
збереження природнiх об’єктiв,
рослинного та тваринного свiту.
Територiї та об’єкти, що будуть
вiднесенi до заповiдного фонду,
можуть
застосовуватися
у
природоохоронних,
науководослiдних, оздоровчих та iнших
рекреацiйних
цiлях,
а
також
освiтньо-виховних.
У Полтавi, яка вважається одним
з найзеленiших мiст України, є
Полтавський
мiський
парк
«Перемога», Дендропарк, парк iменi
I. П. Котляревського та ще понад 20
об’єктiв садово-паркового мистецтва
мiсцевого значення. Саме цi об’єкти
в мiстi є магнiтами оздоровчорекреацiйної
дiяльностi,
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покладеними
задовольнити
естетичнi,
оздоровчi,
руховi,
вiдпочинковi потреби населення.
Оздоровчi традицiї фiзичної
рекреацiї
культивуються
й
у
Нацiональному
унiверситетi
«Полтавська полiтехнiка iменi Юрiя
Кондратюка» на факультеті фізичної
культури та спорту: велопробiги,
турзльоти, руханки, «екофiтнес
день» та багато iнших. Це
обумовлено також територiальною
близкiстю рекреацiйних об’єктiв
мiста, на яких вони вiдбуваються,
адже вiдновлення здоров’я на
Полтавщинi
з
застосуванням
рекреацiйного
потенцiалу
є
надзвичайно ефективним.
В Українi загалом та у
Полтавськiй областi зокрема активно
розвивається спортивно-оздоровчий
туризм
як
ефективний
засiб
оздоровчо-рекреацiйної дiяльностi.
Як видом спорту спортивним
туризмом опiкується Федерацiя
спортивного туризму України та
обласнi федерацiї, Всеукраїнський та
обласнi
центри
туризму
i
краєзнавства учнiвської молодi.
Аналiз туристської роботи зi
студентською молоддю свідчить, що
за умови малорухливого способу
життя та незначних фiзичних
навантаженнях,
оздоровчоспортивному туризму належить
велика роль у змiцненнi здоров'я та
органiзацiї змiстовного дозвiлля
студентiв. У роботi туристських
секцiй найчастiше беруть участь тi
студенти, хто займався туризмом у
школi.
Основними
формами
туристської роботи є: заняття
туристської секцiї, походи, подорожi,
туристськi злети i змагання.
У більшості закладів вищої

освіти всю органiзацiйно-методичну
роботу реалізує туристичний клуб,
згiдно
з
положенням,
яке
погоджується з адмiнiстрацiєю та
затверджується на загальних зборах
членiв клубу.
Досвiд роботи зi студентами
Нацiонального
унiверситету
«Полтавська полiтехнiка iменi Юрiя
Кондратюка» засвідчив зацiкавлення
студентiв та позитивнi результати
органiзацiї фiзичного виховання
студентiв саме в напрямі спортивнооздоровчого туризму. Шiсть рокiв
поспiль проводиться туристичний
злiт студентiв факультету фiзичної
культури i спорту з нагоди
Всесвiтнього дня туризму та Дня
туризму в Українi, який вiдзначають
щорiчно 27 вересня.
Навчання туризму як одному з
видів
оздоровчо-фізкультурної
діяльності
має
забезпечувати:
початкове оволодiння технiкою
пересування на мiсцевостi; згодом —
засвоєння
умiнь
та
навичок,
необхiдних для органiзацiї побуту в
польових умовах та формування
основ
знань
картографiї
та
топографiї,
краєзнавства
i
природознавства,
туристського
спорядження.
Важливу
роль
вiдiграють
основи
медичної
допомоги та iнструкцiї з безпеки.
Туризм
становить
частину
фiзичної культури i спорту, оскiльки
спонукає до здорового способу
життя,
розвитку,
збереження
фiзичної працездатностi i всебiчної
пiдготовки.
В
центрі
уваги
туристичної дiяльностi знаходяться
рiзнi
форми
планомiрних
i
органiзованих туристичних походiв,
велотуризм, подорожей на човнах i
лижних походiв.
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Подорожi,
що
носять
спортивний характер, роздiляються
на п'ять категорiй складностi. Їхня
складнiсть визначається довжиною
маршруту, кiлькiстю i характером
перешкод,
а
також
iншими
факторами, характерними для даного
виду туризму.
Спортивно-оздоровчий туризм,
що спирається на використання
природних ресурсiв, має такi основнi
види: пiшохiдний, лижний, водний,
гiрський,
велосипедний,
спелеологiчний, автомобiльний i
мотоциклетний. На практицi у
спортивно-оздоровчому
туризмi
можуть поєднуватися кiлька видiв ув
одному
маршрутi
(наприклад,
частину
походу
пливуть
на
байдарках, а частину маршруту
проходять на велосипедах). Такий
змiшаний вид туризму називають
комбiнованим
(наприклад,
велобайдарочний).
З
усього
рiзноманiття видiв туризму найбiльш
доступнi
для
студентiв
велосипедний, пiшохiдний i лижний.
[2, с. 67].
Спортивний змiст туристського
походу складається з подолання
туристами власними силами i
засобами
рiзних
природних
перешкод на маршрутi, а також
передбачаються
труднощi
i
навантаження походу. Це подолання
має заздалегiдь розраховуватися,
бути посильним i обов'язково
успiшним.
Важлмво
також
зазначити, що воно виконується
безпосердньо кожним учасником, але
в умовах колективної взаємодiї.
У
походах
слiд
суворо
дотримуватися правил безпеки. В
Українi є чинними мiжнароднi
стандарти
щодо
туристично-

екскурсiйного
обслуговування:
ГОСТ 28681.1-95. «Туристичноекскурсiйне
обслуговування.
Проектування туристичних послуг»
[9].; ГОСТ 28681.3-95. «Туристичноекскурсiйне обслуговування. Вимоги
по забезпеченню безпеки туристiв та
екскурсантiв» [10]. Данi стандарти
встановлюють
вимоги
до
туристичних екскурсiйних послуг,
забезпечення безпеки життя та
здоров’я
туристiв,
методи
їх
контролю.
Широкий спектр вражень та
набутих корисних наслiдкiв туризму
можна охарактеризувати у такий
спосіб:
• радiснi
переживання
(емоцiйнiсть);
• корисна
iнформацiя
(пiзнавальнiсть);
• змiцнення здоров’я,
• фiзичний розвиток;
• яскравi враження (сприйняття);
• кориснi умiння й навички.
Щодо адаптивної рекреацiї
важливо зазначити, що це компонент
адаптивної фiзичної культури, який
дає змогу задовольнити потреби з
вiдхиленнями у станi здоров’я
(зокрема, осiб із iнвалiднiстю) у
вiдпочинку,
розвазi,
цiкавому
проведеннi дозвiлля, змiнi виду
дiяльностi, отриманнi задоволення у
спiлкуваннi.
Для людей з вiдхиленням у станi
здоров’я адаптивна рекреацiя є не
тiльки руховою активнiстю, що
пiдтримує емоцiйний стан, здоров’я i
працездатнiсть, а й спосiб подолання
замкнутого простору, психiчний
захист, можливiсть спiлкування,
задоволення особистих iнтересiв,
смакiв, бажань у виборi видiв i форм
занять.
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Фiзична культура i спорт, як
засвідчує багаторiчний практичний
зарубiжний i вiтчизняний досвiд, є
одним з основних способiв їх
фiзичної, психiчної та соцiальної
реабiлiтацiї. Адаптивна рекреацiя
повертає людям впевненiсть у собi,
самоповагу, iнтегрує в суспiльство.
Висновки. Застосування засобiв
оздоровчого-рекреацiйної дiяльностi
в
професiйному
становленнi
майбутнiх
фахiвцiв
фiзичної
культури та спорту дає позитивнi
результати, адже покращується
соцiалiзацiя, становлення колективiв
груп дає додатковий ресурс для
фахової пiдтримки студентiв одне
одному, набуття ними професiйних
навичок безпосередньої органiзацiї
спортивних заходiв.
Спортивно-оздоровчий туризм
має всi умови для розвитку на
Полтавщинi, позитивно впливає на
розвиток пiдростаючого поколiння.
Пiд час оздоровчо-рекреацiйної

дiяльностi молодь набуває фiзичної
загартованостi,
необхiдної
для
перенесення фiзичних навантажень,
нервово-психiчних
напружень,
iнших
несприятливих
чинникiв
життєдiяльностi. Для одержання
позитивних результатiв потрiбна
чiтко окреслена система заходiв, якi є
фiнансово доступними для активного
запровадження у системi пiдготовки
майбутнiх
фахiвцiв
фiзичної
культури i спорту.
Перспективи
подальших
досліджень. Це питання потребує
подальшого дослідження в умовах
карантинних обмежень у нашому
суспільстві. Опрацювання нових
форм
і
методів
оздоровчорекреаційної діяльності та їх
позитивний вплив на відновлення
психічного і фізичного здоров’я
може стати дієвим механізмом та
важливою складовою частиною
дистанційного навчання.
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