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Вступ. Природним засобом профілактики хвороб цивілізації (серцево-судинні 

захворювання, ожиріння, цукровий діабет) є фізична активність. 

На сьогодні особливого значення набуває фізична рекреація – така діяльність, що 

об’єднує різні форми фізичної активності та реалізовється добровільно у вільний час. 

Фізична рекреація є важливою складовою здорового способу життя, що дозволяє досягти 

високого рівня благополуччя [1–4]. 

Рівень фізичної активності мешканців Польщі невисокий, порівняно із аналогічними 

показниками Європейського Союзу. Тому гострою залишається проблема розбудови 

спортивної інфраструктури, забезпечення безкоштовного доступу для різних груп населення 

до рекреаційно-оздоровчих послуг. 

Мета – охарактеризувати діяльність рекреаційно-оздоровчої спортивної споруди 

“Орлик”. 

 Методи дослідження:анкетування, опитування. Дослідження проводили у 

Малопольському воєводстві (Польща). Проведено анкетування 913 осіб, які тренувалися на 

майданчику “Орлик”, серед них 30,79 % – віком 9–10 років; 32,00 % – 13–16; 21,30 % – 16–

20; 9,14 % – 21–40 ; 3,94 % – 41–60 років, 2,31 % – старші 60 років. Також опитано 72 

аніматорів та 114 представників гмін, які відповідали за спортивну споруду.  

Результати дослідження та їх обговорення. З метою популяризації здорового 

способу життя, занять фізичною культурою та спортом, забезпечення швидкого доступу 

дітей та молоді до спортивних споруд, виховання майбутніх олімпійських чемпіонів у 

Польщі протягом 2007–2012 рр. функціонувала програма “Moje Boisko Orlik 2012” (“Мій 

майданчик Орлик 2012”). Вона допомогла протягом відносно короткого періоду часу суттєво 

покращити спортивну інфраструктуру Польщі; в її рамках було побудовано 2 619 

майданчиків, обов’язковими складовими яких були футбольне поле та площадка для 

баскетболу і волейболу. 

Серед спортивних та розважальних заходів, що проводяться на майданчику, 

переважають спортивні ігри – футбол, баскетбол та волейбол (64,93 %, 42,34  та 36,13 %, 

відповідно). Також респонденти займаються тенісом (7,50 % відповідей), бігом (16,33 %), 

нордік вокінгом (3,76 %) та іншими видами спорту (4,47 % – бадмінтон, настільний теніс, 

ковзанярство, слалом, регбі). Громада гміни на території практично усіх майданчиків 

(95,4 %) організовує також і масові заходи. Серед найпоширеніших – турнір Орлика на кубок 

Дональда, футбольні та волейбольні змагання, ігри Coca Cola Cup, молодіжні змагання з 

пожежно-прикладного спорту, святкування з нагоди Дня дитини, Свято родини тощо. 

Основна частина відвідувачів тренується на майданчику кілька разів на тиждень 

(26,80 %) або рідше. Тільки 5,52 % опитаних займаються фізичною культурою та спортом 

щоденно. Про заняття раз на тиждень повідомили 17,68 % опитаних, 21,91 % займаються 

рідше ніж раз на тиждень. 

Перешкоджали заняттям фізичною культурою та спортом на майданчику “Орлик” 

передовсім відсутність вільного часу (таку відповідь дали 59,79 % респондентів), а також 

поганий доступ (21,52 %), незадовільне самопочуття (11,64 % опитаних), небажання 

тренуватися (11,29 %), важке матеріальне становище (6,17 %). 

Необхідно зазначити, що до введення в дію майданчика “Орлик” регулярно займалися 

фізичною культурою та спортом 44,79 % респондентів, час від часу – 42,89 %, взагалі не 

тренувалися – 12,32 %. Збільшенна рівня власної фізичної активності зауважили 44,82 % 

респондентів. При цьому 18,20 % опитаних повністю з цим погодилися, 26,63 % – частково, 

23,60 % – не змогли відповісти на запитання. Не повідомили про збільшення рівня фізичної 

рекреації третина опитаних, зокрема 18,88 % – частково не погодилися, 12,70 % – повністю. 

Понад 95 % представників гміни, які відповідають за спортивний об’єкт, переконані, 

що побудовані споруди мають важливе суспільне значення. На думку 93 % аніматорів, 



спортивні заходи на майданчиках “Орлик”, допомагають залучити різні групи населення 

регіону – дітей, молодь, дорослих та літніх людей і, що важливо, осіб, які не займаються 

фізичною культурою та спортом. Можна стверджувати, що спортивний майданчик 

виправдовує очікування його бенефіціарів. Повністю задоволені інфраструктурою та 

діяльністю спортивної споруди 36,40 % респондентів, які займаються на ньому фізичною 

культурою та спортом, частково – 57,36 %, не задоволені – 6,24 %. 

Висновок. Програма “Moje Boisko Orlik 2012” покращила спортивну інфраструктуру 

Польщі, забезпечила доступ населення до рекреаційно-оздоровчих послуг. Побудова 

спортивних майданчиків типу “Орлик” позитивно вплинула на фізичну активність 

мешканців гмін, дозволила залучити до фізичної рекреації 12 % осіб різного віку. 
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