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Спорт – величезна індустрія, яка охоплює всі країни і континенти. Різного 

роду змагання давно стали чи не головними в телевізійних передачах. Люди 

вважають за краще вести здоровий спосіб життя, опинившись хоча б раз під 

враженням від досягнень великих спортсменів. 

 

                

 

Спортом прийнято вважати всі форми фізичної активності, які можуть бути 

організовані на професійному чи аматорському рівнях. Вони спрямовані на 

збереження або поліпшення фізичної форми атлетів і сприяють захопливому 

проведенню часу. Спорт будується на конкуренції, де переможці визначаються 

об'єктивними досягненнями. Останні, здебільшого, залежать від майстерності і 

підготовки. 

            

Є безліч видів спорту, які можуть складатися з одного учасника 

(індивідуальні) або десятків людей, об’єднаних у великі команди. Деякі називають 

спортом такі настільні ігри, як карти, покер або рулетку. Це не зовсім коректно, 

оскільки в таких змаганнях фізична активність або витривалість практично не 

задіяна. 

 



 

           

Усі види спорту регулюються певним набором правил і жорстким 

регламентом. Такі складові, як забиті м’ячі і фінішна стрічка є індикаторами 

перемоги або поразки. Тим не менш, є ще й оцінки суддів за особливими 

критеріями в інших спортивних змаганнях. До таких відносяться фігурне катання, 

спортивна гімнастика або верхова їзда. У цьому випадку оцінюється ступінь 

майстерності спортсмена та його техніка. У бодібілдингу ж, наприклад, важлива 

краса тіла, яка залежить від трьох параметрів: маси, пропорцій та об’єму. Тут немає 

такого поняття, як техніка, швидкість чи майстерність. 

 

       

Професійні спортивні заходи транслює телебачення та Інтернет. Щогодини 

виходять спортивні новини, щоб вболівальники були в курсі подій. Більшість 

спортсменів-любителів вважають за краще підтримувати гарну фізичну форму і 

отримувати задоволення від процесу. Професійний же спорт – джерело доходу і 

розвага для людей по всьому світу. 

     



                          

Список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки ЖДУ 

ім. І. Франка, він може стати у нагоді всім, хто займається або цікавиться спортом. 
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