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Анотація У статті проаналізовано особливості побудови підготовчого процесу туристів-водників 
на етапі попередньої базової підготовки та визначено засоби, які застосовуються у тренувальному процесі. 
Вивчено наукову та методичну літературу з питань методики підготовки туристів-водників. Проведено ан-
кетування тренерів і керівників гуртків зі спортивного водного туризму стосовно побудови підготовчого 
процесу спортсменів. Розкрито особливості підготовки туристів-водників на етапі попередньої базової під-
готовки. Установлено, що на сьогодні не існує універсальної методики розвитку фізичних якостей спорт-
сменів, які займаються водним туризмом. 
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Постановка проблеми. Спортивний водний туризм належить до складних технічних 
(складнокоординаційних) видів спорту [10], підготовка в якому залежить від таких умов: яко-
сті спортивного інвентарю; можливості постійних тренувань у природних мінливих умовах; 
індивідуальних особливостей спортсмена; кваліфікації тренерських кадрів тощо. Нині в Укра-
їні побудова тренувального процесу у водному туризмі є майже недослідженою. За даними на-
уково-методичної літератури, забезпечення тренувального процесу у водному туризмі розкри-
то недостатньо, передусім, це пов'язано з дуже малою кількістю наукових праць і видань зі 
спортивного водного туризму. Питанню підготовки юних спортсменів не приділяється належ-
на увага. Отже, перед сучасними дослідниками гостро постає завдання негайного вирішення 
актуальних проблем у галузі спортивного водного туризму, підвищення спортивної підготов-
леності туристів-водників та цілеспрямований розвиток спеціальних фізичних якостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З аналізу літературних джерел О.М. Кондра-
тенко (2013 р.), Т.І. Гриньова (2010 р.), О.Д. Наровлянського (2009 р.), В.А. Соколова (2002 р.) 
з питань підготовки туристів і розвитку фізичних якостей та даних анкетування тренерів, ке-
рівників гуртків зі спортивного водного туризму з'ясувалося, що на даний час відсутня єдина 
програма, згідно з якою підготовка туристів-водників здійснювалася б системно. З наведеного 
можна зробити висновок, що проблема спортивної підготовки туристів-водників у підготов-
чому періоді на етапі попередньої базової підготовки є актуальною [7,9].  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконується згі-
дно із Зведеним планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спо-
рту України на 2011–2015 роки за темою «Теоретико-методичні основи вдосконалення трену-
вального процесу і змагальної діяльності у структурі багаторічної підготовки спортсменів», 
номер держреєстрації 0111U001168. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості побудови тренувального процесу ту-
ристів-водників у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки. 

У зв'язку з цим були сформовані такі завдання дослідження: 
1. Вивчити та проаналізувати наукову та методичну літературу, нормативно-правові до-

кументи й матеріали мережі Інтернет стосовно процесу спортивної підготовки туристів-вод-
ників у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки. 

2. Провести анкетування тренерів щодо особливостей спортивної підготовки туристів-
водників у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки та побудови трену-
вального процесу. 

Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне анкету-
вання.  
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Організація дослідження. Дослідження проводилися впродовж вересня – жовтня 2013 
року у м. Дніпропетровську під час підготовки та проведення обласних змагань з техніки вод-
ного туризму «Закриття сезону – 2013». 

Для визначення думки спеціалістів у галузі спортивного водного туризму щодо особли-
востей підготовки туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки ми провели пе-
дагогічне анкетування, в якому брали участь провідні тренери та керівники гуртків, збірних 
команд Дніпропетровської області з техніки водного туризму, яке проводилося у вересні 2013 
року. У анкетуванні взяло участь 30 респондентів різної кваліфікації, з яких 20% мають тре-
нерський стаж до 5 років; 50% – до 10 років; 30% – понад 10 років. Слід указати, що 90% опи-
таних мають вищу спеціальну освіту. Спортивна кваліфікація тренерського корпусу колива-
лася від І дорослого розряду до звання МСУ зі спортивного туризму.  

Під час проведення змагань тренерам і керівникам гуртків із водного туризму було за-
пропоновано взяти участь у нашому анкетуванні. Анкета складалася з 10 питань, зокрема: тре-
нерський стаж і кваліфікація; кількість підопічних гуртківців 1, 2 року навчання; якими про-
грамними документами користується тренер; які засоби та методи у тренувальному процесі 
використовує; використання інноваційних технологій; наявна матеріально-технічна база; чим 
займаються спортсмени в холодну пору року, де проводяться заняття; перелічіть головні за-
соби, які використовуються в розвитку фізичних якостей; розвитку яких фізичних якостей 
надається перевага. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз поширення водного туризму в регіонах на сьогод-
ні дозволяє констатувати, що туристсько-краєзнавчих гуртків, об'єднань та спортивних секцій 
із водного туризму в регіонах України (за даними Центрів туризму на 2013 рік) налічується 
близько 105 од., які об'єднують понад 10 000 спортсменів. Календар Всеукраїнських та облас-
них змагань на 2014 рік за даними Дніпропетровської області налічує 10 змагань різного ран-
гу з техніки водного туризму, у т.ч. змагання Міжнародного значення (2013 року було прове-
дено лише 7 змагань). Це дає підстави стверджувати, що водний туризм з кожним роком стає 
більш популярним видом спорту серед молоді, цьому ж сприяє водний потенціал України, 
основою якого є 163 річки завдовжки понад 100 км. 

Також неможливо не вказати, що зростання популярності водного туризму змушує до 
пошуку нових раціональних і більш ефективних тренувальних засобів, які можна використо-
вувати під час підготовки туристів-водників.  

Характер і спрямованість спортивної підготовки туристів безпосередньо пов'язані зі 
змагальною діяльністю й участю в походах різної категорії складності. На відміну від тради-
ційного веслування, де необхідно подолати змагальну дистанцію в прямому напрямку, збері-
гаючи рухові параметри, у туризмі слід постійно змінювати й контролювати траєкторію руху 
човна (катамарану, байдарки), положення тулуба, рук і ніг, долаючи водні перешкоди, вико-
ристовуючи воду для ефективного проходження тренувальних і змагальних дистанцій. Це 
вимагає від спортсмена прояву координаційних, силових, швидкісно-силових здібностей (ди-
намічної рівноваги, здатності до перемикання та інших), гнучкості та витривалості, особливо 
при сплаві бурхливою річкою. Спортсмен одночасно повинен контролювати швидкість, трає-
кторію руху човна й маневрувати між перешкодами як на змаганнях, так і в поході, намагаю-
чись не торкатися перешкод тулубом, човном або веслом. Крім того, змагання та походи про-
водяться на різних річках і каналах, що вимагає від спортсмена вміння пристосовуватися до 
мінливих умов і різноманітності перешкод. 

Створення 2012 року Міжнародної федерації спортивного туризму, а також сучасні 
умови неухильного зростання спортивних досягнень, модернізація правил змагань і спортив-
ного інвентарю; збільшення тренувальних навантажень і переорієнтація в розвитку фізичних 
якостей (від загальної до спеціальної витривалості, від максимальної сили до швидкісно-сило-
вої); розширення «географії» водного туризму сприяло пошуку нових підходів до реалізації 
навчально-тренувального процесу, підвищення ефективності спортивної тренованості [9], що 
пов'язано з раціональним добором і розподілом засобів тренування, методів, параметрів нава-
нтаження та їх співвідношення вже на етапі початкової базової підготовки [10].  
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Порушуючи проблему підготовленості та вдосконалення фізичних якостей туристів, 
слід зазначити, що цей процес здійснюється на всіх етапах багаторічної підготовки. Однак 
найбільш фундаментальний, комплексний і цілеспрямований вплив на рівень фізичної підго-
товленості спортсменів, за даними Л.П. Матвєєва і В.М. Платонова, реалізується на етапі по-
передньої базової підготовки. Цей етап збігається з початком створення бази загальної підго-
товленості і передбачає вирішення питання забезпечення всебічної фізичної підготовки спо-
ртсменів, подальше оволодіння ними раціональної спортивної техніки в обраному виді спорту 
й багатьох спеціальнопідготовчих вправ [8, 10]. 

Особлива увага приділяється розвитку тих фізичних якостей і навичок, які мають важ-
ливе значення для успішної спеціалізації в обраному виді туризму [12]. Тренувальний процес 
планується відповідно до етапу підготовки, календаря змагань, сезонності і умов підготовки. 
Ураховуючи, що водний туризм – це сезонний вид спорту, гостро постає проблема загальної 
та спеціальної фізичної підготовки в підготовчому періоді (осінній, зимовий та весняний пе-
ріоди), оскільки погодні умови позбавляють можливості тренуватися у природних умовах. Це 
призводить до того, що матеріально забезпечені секції та спортивні клуби тренуються у схо-
жому середовищі, в якому відсутні водні перешкоди, які розвивають специфічні почуття (на-
приклад досвід м. Києва, де широко впроваджено проведення зимових змагань із водного ту-
ризму в закритих басейнах). Але у зв'язку з відсутністю фінансування та підтримки спортив-
ного туризму з боку держави більшість спортивних секцій, клубів та гуртків нашої держави 
не мають можливості використовувати у холодну пору року закриті басейни та споруди тако-
го типу. 

Беручи до уваги зазначене вище, багато фахівців ставлять завдання освоєння юними 
спортсменами широкого діапазону ефективних технічних прийомів і навичок, підвищення 
рівня підготовленості спортсменів, а також здатність у найкоротші терміни адаптуватися до 
нових незвичних умов навколишнього середовища при виході на відкриті водойми різними 
нетрадиційними та неспецифічними для водного туризму засобами.  

Для вирішення зазначеної проблеми ми провели анкетування тренерів і керівників гурт-
ків із водного туризму в Дніпропетровській області, для визначення їхньої думки щодо особ-
ливостей побудови процесу підготовки туристів на етапі попередньої базової підготовки; 
встановлення найбільш раціональних засобів і методів тренування; використання нетради-
ційних технологій, які використовуються у тренуванні юних туристів за відсутності необхід-
ного матеріально-технічного забезпечення. Було проаналізовано раціональність використання 
тих чи інших засобів для розвитку фізичних якостей.  

За результатами анкетування виявлено, що станом на 2013 рік більш ніж 90% спортив-
но-туристичних секцій, гуртків із водного туризму в Дніпропетровській області не мають мож-
ливості використання закритих басейнів і спеціальних тренажерних споруд, залів для підго-
товки туристів-водників у холодну пору року. Крім того, провідні тренери та керівники гурт-
ків упродовж багатьох років у своїй практиці використовують досить вузьке коло засобів для 
розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовки, головними з яких є туристські походи 
різної категорії складності, елементи туристичного багатоборства (пішохідний і гірський ту-
ризм) та різні види спорту (легка атлетика, баскетбол, волейбол, гімнастика). Аналізуючи 
спрямованість тренувального процесу на цьому етапі підготовки виявлено, що 45% респон-
дентів значну увагу приділяють розвиткові витривалості; 23% – розвиткові сили; по 15% – 
розвиткові швидкості та координаційним здібностям і лише 2% – гнучкості. Так, тренери 
стверджують, що в туристичному поході доводиться долати великі відстані впродовж трива-
лого часу і зі значним фізичним навантаженням, це залежить від складності природних пере-
шкод, темпу пересування, метеорологічних умов, опору течії та типу суден, на яких сплавля-
ються група туристів. Унаслідок цього організм стомлюється і створюється можливість появи 
помилок при доланні небезпечних або складних ділянок маршруту, тому велике значення для 
проходження дистанції та збереження життя туриста в екстремальних та складних похідних 
умовах відіграє саме витривалість.  
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Факторами, які характеризують розвиток витривалості у тренувальному процесі є інтен-
сивність, тривалість, величина інтервалу відпочинку, характер відпочинку й кількість повто-
рень вправ. Найбільш доступні засоби розвитку загальної витривалості за даними анкетуван-
ня, які застосовуються у тренувальному процесі туристів-водників у підготовчому періоді на 
етапі попередньої базової підготовки, є: ходьба, біг, спортивне орієнтування на місцевості, 
ходьба на лижах, плавання, спортивні ігри. Спеціальну витривалість розвивають засобами 
технічної підготовки: тренуванням із вантажем на осипних, снігових, льодових схилах і ске-
лях. Для цього 70% респондентів проводять тренування у природних умовах у лісових і пар-
кових зонах, решта 30% – в спортивних залах. 

Вправи для розвитку сили поділяються на дві групи. Першу групу становлять вправи з 
зовнішнім опором: з опором партнера (вправи в парах, боротьба); з вагою предметів (штанга, 
гантелі, набивні м'ячі, камені, мішки з піском, рюкзак з контрольною вагою); із опором пруж-
них предметів (еспандер, амортизатор) і зовнішнім середовищем (біг по снігу, піску, вгору, по 
пересіченій місцевості). Друга група – це вправи, обтяжені вагою власного тіла (підтягування, 
згинання-розгинання рук в упорі лежачи, лазіння по канату, подолання навісних переправ, 
скелелазіння). Так, 30% тренерів, яких ми опитали, зазначили, що для розвитку сили на занят-
тях у підготовчому періоді застосовують обтяження; 57% – опір зовнішнього середовища; 
13% – вправи для загального розвитку. 

Серед проявів координаційних здібностей у туризмі найпоширенішими є здатність 
освоювати нові рухові дії і перебудовувати рухову діяльність відповідно до мінливої ситуації 
на туристському маршруті. Координаційні здібності розвиваються засобами фізичної та тех-
нічної підготовки без вантажу і з вантажем. 60% опитаних тренерів зазначили, що спритність 
розвивають засобами пішохідного туризму (колода, купини, жердини, метелик, траверс); 20% 
– за допомогою скелелазіння (лазіння на штучних дистанціях, скелях); 10% – туристськими 
вправами на льодових, сніжних, трав'янистих і осипних схилах; 7% – спортивними та рухли-
вими іграми, гімнастикою; 3% – для розвитку координаційних здібностей застосовують но-
вий тренажер «Слэклайн». При виконанні вправ 69% опитаних тренерів рекомендують уво-
дити елементи новизни, створювати ситуації, що вимагають швидкої реакції. 

Для розвитку швидкості в підготовчому періоді респонденти застосовують різноманітні 
вправи, що вимагають швидкої реакції рухів і короткочасних переміщень (спортивні ігри, ле-
гка атлетика). Засобами для розвитку швидкості є туристські вправи прикладного багато бор-
ства (установка намету на час, в'язання вузлів, робота зі спеціальним туристським спорядже-
нням), орієнтування на місцевості. Майже 90% опитаних тренерів для розвитку швидкості за-
стосовують засоби пішохідного туризму, спортивні та рухливі ігри, легку атлетику, естафети; 
10% – скелелазіння, плавання, орієнтування. 

Для розвитку гнучкості туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки 40% 
респондентів використовують засоби пішохідного туризму (метелик, ліани, завал, перила); 
30% – гімнастики та скелелазіння; 20% – вправи для загального розвитку та аеробіку;10% – 
зазначили, що на цьому етапі гнучкість не розвивають. 

 Характерна особливість тренувань у туризмі полягає в тому, що підготовка до походу 
та змагань здійснюється в умовах, різко відмінних від умов самої подорожі чи змагальної ди-
станції, оскільки неможливо відтворити (змоделювати) усі складнощі запланованого заходу. 
Підготовчий процес повинен бути складнішим за категорію складності маршруту чи класу 
дистанції змагань. 

Висновки: 
1. Аналіз наукової та методичної літератури та думки експертів довів, що на сьогодні 

не існує універсальної методики розвитку фізичних якостей спортсменів, що займаються вод-
ним туризмом. Також недостатньо досліджено проблему нових, більш ефективних засобів фі-
зичної підготовки туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки, параметрів фі-
зичної підготовленості та спеціальних рухових здібностей підлітків, що займаються водним 
туризмом у спортивних секціях. 
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2. За даними анкетування тренерів установлено, що навчально-тренувальний процес ту-
ристів-водників на етапі попередньої базової підготовки не завжди підкріплений сучасною 
теорією і методикою спортивної підготовки. Зміст програми підготовки не враховує індивіду-
альні особливості дітей, територіальні особливості, наявність матеріально-технічної бази, су-
часні вимоги в туризмі. Підготовчий процес планується лише з використанням засобів зага-
льної фізичної підготовки й елементами пішохідного туризму.  

Перспективи подальших досліджень: надалі планується дослідити вплив неспецифіч-
них засобів фізичної підготовки туристів-водників на етапі попередньої базової підготовки на 
рівень розвитку їхніх фізичних якостей. 
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В ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности построения подготовительного процесса туристов-
водников на этапе предварительной базовой подготовки, средства, применяемые в тренировочном процессе. 
Изучено научно-методическую литературу по вопросам методики подготовки туристов-водников. Проведено 
анкетирование тренеров и руководителей кружков спортивного водного туризма по построению подготовитель-
ного процесс спортсменов. Раскрыты особенности подготовки туристов-водников на этапе предварительной ба-
зовой подготовки. Установлено, что на сегодняшний день не существует универсальной методики развития фи-
зических качеств спортсменов, занимающихся водным туризмом.  

 

Ключевые слова: спортивный туризм, водный туризм, физические качества, общая и специальная физи-
ческая подготовка. 
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Abstract. The article analyzes the features of construction of preparatory process of boating tourists during pre-
liminary basic training, tools used in the training process. Scientific and methodological literature on training methodology 
for boating tourist has been studied. A questionnaire survey among coaches and managers of boating sports clubs, as for 
construction of the preparatory process of the athletes has been done. The features of preparation of water-tourists during 
pre- basic training are revealed. It is found aut that to daty there is no universal method of the physical qualities training of 
athletes involved in boating.  
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