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[ЧИТАЛЬНА ЗАЛА] 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Однією з найбільш актуальних проблем сучасного 
суспільства є істотне погіршення загального фізичного стану різних категорій 
населення, зокрема студентської молоді (О.О. Бриліантова, 2009; B.R. Belcher., 
2010; В.О. Кашуба, 2010; С.Г. Асташкіна, 2011; Т.Ю. Круцевич, 2013; 
К.К. Singh, 2013). 

У дослідженнях багатьох фахівців у галузі фізичної культури та спорту 
доведено, що сьогодні у студентів спостерігається незадовільний рівень 
фізичної підготовленості, погіршення функціонального стану провідних 
фізіологічних систем організму, фізичного та психічного здоров'я 
(І.В. Єпішкін, 2008; П.М. Оксьом, 2008; М.В. Стефановський, 2008; 
H.H. Троценко, 2008; О.В. Романенко, 2012; A. Tsos, 2013). 

Проблемі підвищення фізичного стану студентів різної статі і віку та 
з різним рівнем фізичної підготовленості присвячено достатньо велику 
кількість досліджень, у яких доведено високу ефективність використання серед 
студентської молоді різноманітних видів фітнесу (Л.М. Барибіна, 2010; 
О.В. Соколова, 2011; О.Є. Черненко, 2012), спортивних ігор (А.І. Драчук, 2001; 
П.М. Оксьом, 2008), одноборств (С.Г. Собко, 2008;П.М. Годлевський, 2011), 
легкої атлетики (Г.О. Коник, 2006; О.М. Мініна, 2012), атлетичної гімнастики 
(С.Є. Воложанін, 2007; П.М. Гунько, 2008) та ін. 

Разом з тим, на думку багатьох фахівців, недостатньо вивченим є питання 
використання в системі фізичного виховання студентів такого популярного 
та доступного виду фізичних вправ, як спортивно-оздоровчий туризм, який 
набув стрімкого розвитку в Україні за останні роки (Ю.С. Константинов, 2009; 
Н.О. Полька, 2009; P. Barren, 2009; A. Brojek, 2012; Г.Р. Асаубаєва, 2012). 

Низка науковців відзначають різноманітність форм спортивно-
оздоровчого туризму (спортивний, рекреаційний, реабілітаційний та ін.), 
що суттєво підвищує перспективність його застосування як одного з найбільш 
ефективних засобів істотного поліпшення загального фізичного стану 
студентської молоді (Ю.А.Васильківська, 2009; Б.П. Пангелов, 2010; 
О.В. Романенко, 2012; L. Хіаошіп, 2012; В.В. Абрамов, 2013). 

Аналіз літературних даних дозволив встановити лише окремі відомості 
щодо оцінки ефективності застосування засобів спортивно-оздоровчого 
туризму в системі фізичного виховання студентів, де розглядаються питання 
особливостей впливу засобів цього виду фізичних вправ на окремі компоненти 
загального фізичного стану студентів різного віку та статі. 
Науково обґрунтованих пропозицій щодо використання різних засобів 
спортивно-оздоровчого туризму у фізичному вихованні студентів явно 
недостатньо і вони, переважно, є фрагментарними (М.В. Стефановський, 2008; 
Ю.А.Васильківська, 2009; О.І. Підлужняк, 2010; С.О. Іващенко, 2010; 
Л.О. Вяткін, 2013). 

Таким чином, розробка, експериментальна апробація та практичне 
впровадження у процес фізичного виховання студентів вищих навчальних 
закладів програми занять з фізичного виховання з використанням засобів 
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спортивно-оздоровчого туризму, яка побудована за модульним принципом, 
враховує поточний рівень фізичного стану студентів і спрямована на його 
підвищення, що визначило актуальність дисертаційної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота є частиною наукових програм факультету фізичного 
виховання, кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації та кафедри 
туризму Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки 
України і виконана в рамках тем «Вивчення особливостей формування 
адаптивних можливостей організму в онтогенезі» (№ державної реєстрації 
0106U000583) на 2006-2011 рр. та «Теоретичні та методичні засади формування 
здорового способу життя різних верств населення України засобами 
фізичної культури і туризму» (№ державної реєстрації Ol l i U007743) 
на 2011-2014 рр. Зведеного плану НДР Міністерства освіти і науки України. 
Роль автора полягає в розробці та впровадженні в навчальний процес студентів 
18-19 років експериментальної програми навчальних занять з фізичного 
виховання з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

Мета дослідження - науково обгрунтувати, розробити 
та експериментально перевірити програму навчальних занять з фізичного 
виховання студентів 18-19 років з використанням засобів спортивно-
оздоровчого туризму для підвищення рівня їх фізичного стану. 

Завдання дослідження: 
1. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити сучасний 

стан проблеми підвищення фізичного стану студентської молоді 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

2. Вивчити ставлення студентів до змісту та організації процесу 
фізичного виховання у вищому навчальному закладі та можливості 
впровадження в програму навчальних занять засобів спортивно-оздоровчого 
туризму. 

3. Визначити рівень фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, 
функціонального стану кардіореспіраторної системи і фізичного здоров'я 
студентів 18-19 років та особливості зміни цих показників у процесі занять 
з фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу. 

4. Розробити експериментальну програму навчальних занять з фізичного 
виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів спортивно-
оздоровчого туризму. 

5. Експериментально перевірити ефективність використання розробленої 
програми навчальних занять з фізичного виховання для студентів 18-19 років 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму . 

Об'єкт дослідження - процес фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах. 

Предмет дослідження - вплив засобів спортивно-оздоровчого туризму 
на рівень фізичного стану студентів 18-19 років. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної 
літератури; аналіз документальних матеріалів; анкетування; педагогічне 
спостереження; педагогічний експеримент; тестування фізичної 
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роботоздатності та фізичної підготовленості; фізіологічні методи оцінки 
функціонального стану кардіореспіраторної системи та фізичного здоров'я; 
методи математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 
у дисертаційній роботі вперше: 

• розроблено експериментальну програму навчальних занять 
з фізичного виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів 
спортивно-оздоровчого туризму, яка побудована за модульним принципом, 
з акцентом на використання засобів спеціальної фізичної підготовки, 
передбачає конкретні співвідношення засобів загальної фізичної, спеціальної 
фізичної та техніко-тактичної підготовки у рамках кожного модулю, 
характеризується наявністю розробленої шкали оптимальних пульсових 
режимів при проведенні занять зі спеціальної фізичної підготовки 
з урахуванням поточного рівня фізичного стану студентів; 

• вивчено особливості впливу засобів спортивно-оздоровчого туризму 
на основні компоненти загального фізичного стану студентів 
(фізичної підготовленості, фізичної роботоздатності, функціонального стану 
систем кровообігу, зовнішнього дихання і фізичного здоров'я); 

• доповнено дані щодо фізіологічних змін в організмі хлопців і дівчат 
18-19 років під впливом занять спортивно-оздоровчим туризмом, які полягали 
в нормалізації серцевої діяльності (перехід на нормотонічний тип регуляції 
серця), узгодженні діяльності систем кровообігу та зовнішнього дихання, 
підвищенні аеробних та змішаних (аеробно-анаеробних) можливостей 
організму; 

• підтверджено дані про необхідність удосконалення програм 
з фізичного виховання студентів щодо забезпечення оптимального рівня 
їх фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, функціонального стану 
та фізичного здоров'я. 

Практична значущість отриманих результатів полягає 
в експериментальному обгрунтуванні програми навчальних занять з фізичного 
виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів 
спортивно-оздоровчого туризму, спрямованої на підвищення фізичної 
роботоздатності, фізичної підготовленості, покращення функціонального стану 
серцево-судинної системи та зовнішнього дихання, фізичного здоров'я 
та ефективності процесу фізичного виховання студентів в умовах вищого 
навчального закладу. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у роботу кафедри 
фізичного виховання та у навчальний процес факультету фізичного виховання 
Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний 
університет» Міністерства освіти і науки України, зокрема у процесі 
викладання дисциплін: «Теорія і методика фізичного виховання з основами 
методик», «Оздоровчі види фізичних вправ», «Туризм», 
«Функціональна діагностика», що засвідчено відповідними актами 
впровадження. 
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Особистий внесок автора полягає у виборі наукової проблематики, 
обґрунтуванні її актуальності, вивченні методології дослідження, аналізі 
літературних даних за темою роботи, у визначенні мети, об'єкта й предмета 
дослідження, в організації та виконанні експериментальної частини роботи, 
систематизації та інтерпретації статистичного й фактичного матеріалу, 
у формулюванні висновків і написанні тексту дисертації. 

У спільних публікаціях автором проведено обстеження, статистичну 
обробку та узагальнення результатів дослідження. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати 
дисертаційного дослідження було представлено на загальноуніверситетських 
конференціях «Науковий потенціал Запорізького національного університету» 
(Запоріжжя, 2010; 2011; 2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-
модульної системи навчання» (Дніпропетровськ, 2012); 111 Всеукраїнській 
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми 
розвитку фізичного виховання, спорту і туризму в сучасному суспільстві» 
(Івано-Франківськ, 2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
«Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту 
на здоров'я студентської молоді» (Бердянськ, 2013); V Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання, 
реабілітації, спорту і туризму» (Запоріжжя, 2013). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено 
у 8 статтях, 7 з яких - у спеціалізованих фахових виданнях України, 
1 - у міжнародному збірнику. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п'яти 
розділів, практичних рекомендацій, висновків, списку використаних 
літературних джерел і 3 додатків. Дисертація ілюстрована 14 рисунками 
та 52 таблицями. Список використаних літературних джерел налічує 
250 найменувань, 79 з них - роботи іноземних авторів. Обсяг дисертаційної 
роботи - 203 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 
його мету й завдання, окреслено наукову новизну, теоретичну і практичну 
значущість отриманих результатів; визначено особистий внесок здобувача, 
наведено перелік наукових конференцій, на яких було апробовано результати 
дослідження, а також вказано кількість публікацій автора. 

У першому розділі «Сучасні погляди на проблему підвищення 
фізичного стану студентів з використанням засобів спортивно-оздоровчого 
туризму» представлено аналіз даних науково-методичної літератури щодо 
особливостей фізичного й психічного здоров'я студентів у сучасних умовах 
життя, основних підходів до покращення загального фізичного стану 
студентської молоді з використанням різноманітних засобів фізичного 
виховання, наведено дані щодо ефективності різних оздоровчих програм для 
студентів різної статі та віку (В. К. Бальсевич, 2005; І. Б. Верблюдов, 2007; 
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Ф. А. Кисельов, 2007; Т. Ю. Круцевич, 2008; Л. Я. Іващенко, 2008; 
Н. В. Москаленко, 2009). 

За результатами проведеного аналізу виявлено, що покращенню фізичної 
підготовленості, фізичної роботоздатності, функціонального стану і фізичного 
здоров'я студентської молоді може сприяти впровадження у процес фізичного 
виховання студентів таких доступних та популярних видів фізичних вправ, 
як спортивно-оздоровчий туризм (П.Г. Койносов, 2005; Т.А. Мартіросова, 2006; 
Ю.А. Васильковська, 2008; Т.Ю. Тарасеня, 2008; Л.К. Федякіна, 2008). 

На користь цього свідчать дані аналізу особливостей впливу засобів 
спортивно-оздоровчого туризму на різні компоненти загального фізичного 
стану осіб різної статі та віку, з різним рівнем фізичної підготовленості 
(В.М. Селуянов, 2000; О.Л. Жигарєв, 2002; В.Б. Базильчук, 2004; ЕЛ . Бєлова, 
2012). 

Аналіз спеціальної літератури вказує на необхідність наукового 
обґрунтування нових програм занять з фізичного виховання студентської 
молоді, які спрямовані на покращення загального фізичного стану студентів 
і підвищення ефективності процесу фізичного виховання в умовах вищих 
навчальних закладів. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано 
та обґрунтовано методи дослідження, які є адекватними об'єкту, предмету, меті 
і завданням роботи, описано організацію дослідження. 

Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури проводився 
з метою визначення основних аспектів покращення фізичного стану студентів 
у процесі фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу. 

Метод аналізу документальних матеріалів використовувався для 
вивчення основних документів, які регламентують систему фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах. Метод анкетування використано для 
вивчення думки студентів про стан фізичного виховання у ВНЗ, можливості 
використання нових видів фізичних вправ, їх ставлення до впровадження 
у систему занять з фізичного виховання засобів спортивно-оздоровчого 
туризму. Крім цього, цей метод використано для визначення очікуваної 
ефективності та отримання оцінки запланованих нами заходів серед провідних 
викладачів з фізичного виховання вищих навчальних закладів м. Запоріжжя. 

Для оцінки рівня фізичної роботоздатності студентів застосовано тест 
Руф'є-Диксона. Показники розвитку фізичних якостей (спритність, 
витривалість, гнучкість, швидкісні, швидкісно-силові, силові здібності) 
визначалися традиційними тестами за В.О. Романенком (1994). Загальний 
рівень функціонального стану серцево-судинної системи (РФСссс), системи 
зовнішнього дихання (РФСзд) та фізичного здоров'я (РФЗ) визначали 
за допомогою комп'ютерної програми «ОБЕРІГ». 

Результати дослідження було оброблено стандартними методами 
математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі Запорізького національного 
університету з 2009 р. по 2012 р. і, відповідно до мети і завдань роботи, було 
поділено на чотири етапи. 
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Перший етап (2009 - 2010 рр.) включав теоретичне вивчення проблеми, 
опрацювання та узагальнення даних науково-методичної літератури, 
окреслення мети, завдань, об'єкта, предмета дослідження, обґрунтування 
програми експерименту та підбір адекватних методів дослідження. 

На другому етапі (2010 - 2011 рр.) було проведено констатувальний 
експеримент, у якому взяли участь 62 студенти (29 хлопців і 33 дівчини). 
Було визначено особливості динаміки показників фізичної роботоздатності, 
фізичної підготовленості, функціонального стану кардіореспіраторної системи 
та фізичного здоров'я студентів у процесі занять з фізичного виховання 
за традиційною програмою для ВНЗ, проведене анкетування 167 студентів для 
визначення їх ставлення до процесу фізичного виховання у ВНЗ 
та 46 провідних викладачів з фізичного виховання м. Запоріжжя для отримання 
оцінки запланованих нами заходів. Було розроблено експериментальну 
програму занять з фізичного виховання з використанням засобів спортивно-
оздоровчого туризму на основі модульного принципу з урахуванням поточного 
рівня фізичного стану студентів. 

На третьому етапі (2011 - 2012 рр.) був проведений формувальний 
експеримент з метою перевірки ефективності експериментальної програми 
занять з фізичного виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів 
спортивно-оздоровчого туризму. У формувальному експерименті взяли участь 
75 студентів, яких було поділено на контрольну (20 хлопців і 24 дівчини) 
та експериментальну (15 хлопців і 16 дівчат) групи. 

Студенти контрольної групи займалися за традиційною програмою 
фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів, а студенти 
експериментальної групи - за програмою фізичного виховання з використанням 
засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

Четвертий етап (2012 - 2013 рр.) було присвячено обробці й аналізу 
результатів дослідження та оформленню тексту дисертації. 

У третьому розділі дисертації «Комплексна характеристика фізичного 
стану студентів 18-19 років та їх ставлення до процесу фізичного 
виховання у ВНЗ» представлено матеріали констатувального експерименту. 

Аналіз вихідних величин фізичної роботоздатності, фізичної 
підготовленості, функціонального стану кардіореспіраторної системи 
та фізичного здоров'я юнаків та дівчат 18-19 років дозволив визначити, 
що на початку констатувального експерименту для обстежених студентів були 
характерні знижені величини окремих показників їх загального фізичного стану 
(табл. 1). 

Серед хлопців 18-19 середні величини показників спритності, швидкісних 
здібностей, витривалості та гнучкості було зафіксовано на рівні нижче 
середнього, а швидкісно-силових здібностей - на середньому рівні. Рівень 
загальної фізичної роботоздатності, функціонального стану кардіореспіраторної 
системи та фізичного здоров'я студентів розглядався як середній. 

У дівчат цього віку середні величини показників швидкісних здібностей, 
спритності, витривалості та гнучкості реєструвалися на рівні нижче середнього, 
а швидкісно-силових, силових здібностей та фізичної роботоздатності - на 
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середньому рівні. Крім того, у студенток спостерігався нижче середнього 
рівень фізичного здоров'я та середній - функціонального стану систем 
кровообігу та зовнішнього дихання. 

Після констатувального експерименту в обстежених студентів 
спостерігалося достовірне (р<0,05; р<0,01; р<0,001) погіршення швидкісно-
силових та силових здібностей, рівня фізичної роботоздатності, 
функціонального стану систем кровообігу, зовнішнього дихання та фізичного 
здоров'я, що можна розглядати як ознаки природного стомлення їхнього 
організму наприкінці навчального року. 

Таблиця 1 
Показники фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, 

функціонального стану кардіореспіраторної системи та фізичного 
здоров'я студентів 18-19 років на початку та після констатувального 

експерименту (х ± S1 

Показники Хлопці (п=29) Дівчата (п=33) Показники Початок Завершення Початок Завершення 
Індекс роботоздатності, у.о. 9,07±0,32 10,98±0,31* 10,30±0,42 11,61 ±0,46* 
Біг на 60 м, с 8,73±0,15 8,83±0,14 10,56±0,11 10,35±0,10 
Біг на 100 м, с 14,05±0,25 14,78±0,26* 16,71 ±0,2 і 17,27±0,18* 
Біг 3000 м (юнаки), 2000 м 
(дівчата), хвилини 13,18±0,23 13,54±0,27 11,68±0,24 11,84±0,27 

Човниковий біг 4 по 9 м, с 10,38±0,09 10,11±0,10* 11,18±0,08 11,05±0,07 
Нахили тулуба з положення 
стоячи,см 15,33±0,86 14,29±0,79 17,24±0,79 16,37±0,73 
Підтягування на високій поперечині 
(для юнаків) / підйоми тулуба з 
положення лежачи (для дівчат), 
кількість разів 

7,67±0,37 7,20±0,11 * 41,61±1,08 35,37±0,90*** 

РФСссс, бали 63,68±1,90 55,10±1,53** 54,85±1,72 48,78±1,44** 
РФСзд, бали 65,8±2,68 53,75±2,53** 54,6±2,57 47,33±2.07** 
РФЗ. бали 65,8±2,68 53,75±2,53** 41,62±2,28 38,50±0,92** 

Примітка: РФСссс - рівень функціонального стану серцево-судинної системи; РФСзд - рівень 
функціонального стану системи зовнішнього дихання: РФЗ - рівень фізичного здоров'я: у.о. -умовні 
одиниці; р<0,05; **-р<0,01; ** - р<0,001 порівняно з початком констатувального експерименту. 

Аналіз результатів анкетування серед 167 студентів університету 
дозволив встановити, що тільки 38 студентів, або 22,75% повністю задоволені 
змістом та організацією процесу фізичного виховання у ВНЗ, частково 
задоволеними були 51 студент (30,54%) та повністю незадоволеними -
78 студентів (46,71%). Важливо, що у 146 студентів (87,43%) було виявлено 
позитивне ставлення щодо включення до програми з фізичного виховання 
засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

У цілому результати констатувального експерименту свідчили про 
недостатню ефективність традиційної програми з фізичного виховання для 
студентів 18-19 років та про необхідність її удосконалення за рахунок 
використання видів фізичних вправ, які мають найвищий оздоровчий ефект, 
зокрема засобів спортивно-оздоровчого туризму. 
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У четвертому розділі «Ефективність використання засобів 
спортивно-оздоровчого туризму у підвищенні фізичного стану студентів» 
обґрунтовано основні принципи та положення експериментальної програми 
навчальних занять з фізичного виховання для студентів 18-19 років 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму, а також наведено 
результати оцінки ефективності її застосування. 

Розробка експериментальної програми будувалася на основних 
положеннях традиційної програми з фізичного виховання для вищих 
навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації та «Положення про 
організацію фізичного виховання та масового спорту у ВНЗ». Програма 
розрахована на весь навчальний рік (вересень-червень), складалася з чотирьох 
модулів, які охоплюють розділи з теоретичної, техніко-тактичної, загальної 
і спеціальної фізичної підготовки студентів (табл. 2). 

На основі результатів анкетування провідних викладачів з фізичного 
виховання вищих навчальних закладів м. Запоріжжя (46 осіб) було 
запропоновано зробити перерозподіл годин у рамках традиційної програми 
з фізичного виховання для ВНЗ та виділити 70 годин (із загальних 128 годин) 
на заняття спортивно-оздоровчим туризмом, з них 7 годин - на теоретичну 
підготовку, 14 годин - на загальну фізичну, 20 годин - на техніко-тактичну 
та 29 годин - на спеціальну фізичну підготовку. 

Співвідношення засобів загальної фізичної, спеціальної фізичної та 
техніко-тактичної підготовки було 20% : 52% : 28%, що в цілому відповідало 
положенням експериментальних програм зі спортивно-оздоровчого туризму 
інших авторів (Т.Ю. Тарасеня, 2007; А.О. Федякін, 2007; Ю.О. Васильківська, 
2008) (рис. 1). 

2 8 % 

Рис. 1 Співвідношення засобів підготовки для студентів 18-19 років 
експериментальної групи у процесі занять спортивно-оздоровчим 
туризмом. 
Примітка: о - спеціальна фізична підготовка; • - загальна фізична 
підготовка; Щ - техніко-тактична підготовка. 

Разом з тим, експерти зауважують, що необхідно розширювати набір 
засобів спеціальної фізичної підготовки студентів у процесі занять спортивно-
оздоровчим туризмом, що й було враховано при розробці експериментальної 
програми. 
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Таблиця 2 
Експериментальна програма навчальних занять 

з фізичного виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів 
спортивно-оздоровчого туризму 

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль 
09 10 11 12 02 03 04 05 

Кількість занять 8 8 8 8 8 8 8 8 
Кількість годин 16 16 16 16 16 16 16 16 

Розподіл навчальних годин за видами підготовки 
Теоретична підготовка(6 годин) 

Програмно-нормативна база 
спортивно-оздоровчого 
туризму (СОТ), години 

0,5 - 0,5 0,5 - - - -

Топографічна підготовка 
(мапи, схеми), години 0,5 - - 0,5 - - - -

Охорона довкілля, 
краєзнавство, профілактика 
травматизму у СОТ, години 

0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -

Орієнтування на місцевості, 
години 0,5 - 0,5 0,5 - - - -

Техніко-тактична підготовка (18 годин) 
Техніка і тактика подолання 
скельного рельєфу, години - - - 1 1 - 1 -

Техніка і тактика пересування 
на трав'янистих схилах, години 2 1 1 1 - - 1 -

Техніка і тактика подолання 
водних перешкод, години - 1 2 1 1 - 1 1 

Підготовка щодо забезпечення 
безпеки, години - 0,5 0,5 - - - - 1 

Загальна фізична підготовка (71 година) 
Легка атлетика, години 8 (-8) 8 (-8) - - - - 4 (-12) 6 (-10) 
Баскетбол, години - - 4 (-4) 2 (-6) - - - -

Ритмічна гімнастика для 
дівчат /Атлетична 
гімнастика для юнаків, години 

- - 4 (-4) 2 (-6) 6 (-2) 4 (-4) - -

Волейбол, години - - - - 6 (-2) 4 (-4) - -

Крос, години 1 1 - 1 - 1 
Плавання в басейні, години 1 1 - 1 1 -

Степ-аеробіка, години 1 1 - 1 1 1 
Спеціальна фізична підготовка (33 години) 

Вправи для розвитку 
спеціальної витривалості, 
години 

2 1 - 1 - 2 2 1 

Спеціальна швидкісна 
підготовка, години - 1 1 1 1 1 2 2 

Спеціальна силова підготовка, 
години - 1 1 1 1 1 2 2 

Вправи для розвитку 
спеціальної спритності, години 1 1 - 1 - 1 1 1 

Примітки: цифрами (02-05; 09-12) зазначено місяці року; у дужках наведено дані 
щодо змін обсягу навчальних годин порівняно з контрольною групою студентів; курсивом 
зазначено види фізичних вправ, які входять до традиційної програми. 
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У перелік засобів загальної фізичної підготовки студентів було включено 
крос, плавання у басейні, степ-аеробіка; техніко-тактичної підготовки -
підйоми ялинкою, напів'ялинкою, по перилах, траверс по перилах, спуск по 
перилах, спуск з опорою; спуск дюльфер, траверс маятником; переправа убрід 
з опорою на жердину, переправа убрід групою, переправа убрід по перилах, 
переправа по колоді, повітряна переправа, переправа перестрибування по 
камінню; спеціальної фізичної підготовки - ходьба по колоді, камінню, купині, 
туристські вправи на трав'янистих та осипних схилах (для розвитку спеціальної 
спритності), лазіння по канату, жердині, похилими сходами, присідання 
з вантажем, вправи з гантелями, набивними м'ячами, підтягування на 
перекладині (для розвитку спеціальної сили); туристські вправи прикладного 
багатоборства (встановлення намету на час, в'язка вузлів, робота зі спеціальним 
туристським спорядженням та ін.) (для розвитку спеціальної швидкості); 
тренування з вантажем на трав'янистих, осипних схилах і скелях (для розвитку 
спеціальної витривалості). 

З метою оцінки рівня підготовленості студентів, які протягом року 
займалися спортивно-оздоровчим туризмом, використовувалися такі форми, 
як походи вихідного дня та участь у змаганнях зі спортивного орієнтування 
й техніки туризму. Необхідно зазначити, що вибір засобів техніко-тактичної 
підготовки був обумовлений клімато-географічними особливостями Запорізької 
області (наявність річки Дніпро та інших водоймищ, поширеність скельного 
рельєфу, піщаних та трав'янистих схилів), а також відповідно до рекомендацій 
провідних фахівців у галузі спортивного та спортивно-оздоровчого туризму 
м. Запоріжжя та Запорізької області. 

Крім цього, процес техніко-тактичної підготовки студентів 
експериментальної групи здійснювався за принципом поступовості - від 
застосування найпростіших засобів (техніка і тактика пересування на трав'яних 
схилах) до найскладніших (техніка і тактика подолання скельного рельєфу). 
Усі навчальні заняття зі студентами експериментальної групи проводилися 
у спортивній залі Запорізького національного університету, а в природних 
умовах - на спортивно-оздоровчій базі «Славутич» ЗНУ (о. Хортиця). 

У рамках першого модуля (вересень-жовтень) експериментальної 
програми занять з фізичного виховання для студентів 18-19 років 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму було запропоновано 
2,5 години виділити на теоретичну підготовку (по 0,5 години на вивчення 
програмно-нормативної бази спортивно-оздоровчого туризму, охорону 
довкілля і краєзнавство, орієнтування на місцевості та 1 годину на 
топографічну підготовку), 4,5 години - на техніко-тактичну підготовку 
(З години на техніку й тактику пересування на трав'янистих схилах, 1 годину на 
подолання водних перешкод і 0,5 години на підготовку із забезпечення 
безпеки), 2 години - на загальну фізичну і 7 годин - на спеціальну фізичну 
підготовку студентів. Співвідношення засобів загальної фізичної, спеціальної 
фізичної та техніко-тактичної підготовки становило 15%: 52%: 33%. 
Згідно з наведеними даними, у рамках першого модуля акцент був зроблений 
на спеціальну фізичну підготовку студентів. 
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У другому модулі (листопад-грудень) основні зусилля були 
сконцентровані на підвищенні загальної фізичної та спеціальної фізичної 
підготовки студентів. Було запропоновано 3,5 години виділити на теоретичну 
підготовку (по 1 годині на вивчення програмно-нормативної бази спортивно-
оздоровчого туризму, топографічну підготовку та орієнтування на місцевості 
і 0,5 години - на вивчення теоретичних питань з охорони довкілля 
й краєзнавства), 6,5 годин - на техніко-тактичну підготовку (3 години - на 
техніку і тактику подолання водних перешкод, 2 години - на пересування на 
трав'янистих схилах, 1 годину - на подолання скельного рельєфу й 0,5 години 
на підготовку із забезпечення безпеки), 4 години - на загальну фізичну 
підготовку та 6 годин - на спеціальну фізичну підготовку. Співвідношення 
засобів загальної фізичної, спеціальної фізичної та техніко-тактичної 
підготовки становило 24% : 37% : 39%. У другому модулі акцент був зроблений 
на спеціальну фізичну та техніко-тактичну підготовку. 

У рамках третього модуля (лютий-березень) експериментальної 
програми 7 годин було запропоновано виділити на спеціальну фізичну 
підготовку (по 2 години на спеціальну швидкісну, силову підготовку, розвиток 
спеціальної витривалості та 1 годину на розвиток спеціальної спритності), 
3 години - на загальну фізичну підготовку та 2 години - на техніко-тактичну 
підготовку (по 1 годині на техніку і тактику подолання скельного рельєфу 
і водних перешкод). Занять з теоретичної підготовки у рамках цього модуля 
не передбачалося. Співвідношення засобів загальної фізичної, спеціальної 
фізичної та техніко-тактичної підготовки було 25%: 58%: 17% з акцентом 
на спеціальну фізичну підготовку. 

У четвертому модулі (квітень-травень) було запропоновано приділити 
13 годин для спеціальної фізичної підготовки (по 4 години - на спеціальну 
силову підготовку та розвиток спеціальної швидкості, 3 години - на розвиток 
спеціальної витривалості, та 1 годину - на розвиток спеціальної спритності), 
4 години - для загальної фізичної підготовки студентів та 5 годин - на їх 
техніко-тактичну підготовку. Занять з теоретичної підготовки у рамках цього 
модуля також не передбачено. Співвідношення засобів загальної фізичної, 
спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки було 18%: 59%: 23%. 
У четвертому модулі акцент був зроблений на спеціальну фізичну підготовку. 

У рамках експериментальної програми було запропоновано також шкалу 
оптимальних пульсових режимів для студентів 18-19 років з різним рівнем 
фізичного стану при проведенні занять зі спеціальної фізичної підготовки 
(табл. 3). Необхідність розробки цієї шкали була обумовлена наявністю серед 
студентів експериментальної групи осіб з різним рівнем фізичного стану. 
53,3% юнаків та 37,5% дівчат мали середній рівень фізичного стану, відповідно 
33,3% та 43,8% - середній, та 13.4% і 18,7% - вище середнього. 

Розробка шкали оптимальних пульсових режимів здійснювалася на 
основі аналізу результатів експериментальних досліджень щодо 
морфофункціональних особливостей студентів за останні 5 років (І.В. Спішкін, 
2008; М.В. Маліков, 2011; О.Л. Жигарєв, 2012; Н.І. Коцур, 2013), з урахуванням 
загальновідомої методики розрахунку оптимальних величин частоти серцевих 
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скорочень (ЧСС) (Л.Я. Іващенко, 1988) та літературних даних щодо залежності 
рівня фізичного стану від величин максимального споживання кисню (МСК) 
(Г.Л. Апанасенко, 2000: М.В. Маліков, 2001; В.О. Романенко, 2003). 

У зв'язку з вищевикладеним, оптимальні величини ЧСС розраховували за 
такими формулами: ЧССшіп = 88,2 + 1,19»И - 0,001. В2 .МТтіп; ЧССтах = 
88,2 + 1 , 1 9 ^ - 0,001» В2*МТтах, де ЧСС т і п - мінімальна величина ЧСС, 
уд*хв"', ЧССтах - максимальна величина ЧСС, уд*хв"', МТтіп - мінімальна 
величина маси тіла в групі обстежених, кг; МТшах - максимальна величина 
маси тіла в групі обстежених, кг; В - вік обстежуваного, роки; N - потужність 
навантаження, % від МСК; 88,2; 1,19; 0,001 - постійні коефіцієнти. 

Таблищ З 
Оптимальні величини частоти серцевих скорочень 

(ЧСС, уд«хв"') для студентів 18-19 років з різним рівнем фізичного стану 
при проведенні занять зі спеціальної фізичної підготовки 

Рівні фізичного 
стану 

Потужність 
навантаження 
(% від МСК) 

ЧСС, уд-хв"1 

Рівні фізичного 
стану 

Потужність 
навантаження 
(% від МСК) 

Юнаки Дівчата Рівні фізичного 
стану 

Потужність 
навантаження 
(% від МСК) 18 років 19 років 18 років 19 років 

Низький 50 134-144 133-142 127-137 126-137 
Нижче середнього 55 141-150 136-148 140-146 135-142 
Середній 60 147-156 142-154 146-152 141-147 
Вище середнього 65 153-161 148-160 152-157 147-155 
Високий 70 158-175 153-174 152-165 147-164 

Контроль за величиною ЧСС при проведенні занять зі спеціальної 
фізичної підготовки здійснювали за допомогою спеціальних датчиків-
годинників фірми «Polar», а також за візуальними проявами стомлення. 

З метою експериментальної оцінки ефективності розробленої нами 
програми планування занять з фізичного виховання для студентів 18-19 років 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму був проведений 
порівняльній аналіз особливостей зміни рівня фізичної роботоздатності, 
фізичної підготовленості, функціонального стану кардіореспіраторної системи 
та фізичного здоров'я студентів контрольної й експериментальної груп. 

Необхідно зазначити, що проведене до початку формувального 
експерименту тестування юнаків та дівчат 18-19 років дозволило говорити про 
відносну однорідність представників контрольної та експериментальної груп 
у зв'язку з відсутністю достовірних (р>0,05) міжгрупових відмінностей за всіма 
вивченими показниками. 

Результати формувального експерименту засвідчили, що 
в експериментальній групі юнаків після формувального експерименту 
показники фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, 
функціонального стану систем кровообігу, зовнішнього дихання та рівня 
фізичного здоров'я були достовірно (р<0,05; р<0,01; р<0,001) кращими 
порівняно з величинами цих показників у студентів контрольної групи. 
Крім цього, у юнаків експериментальної групи, на відміну від представників 
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контрольної фупи, величини практично усіх показників їх фізичного стану 
були достовірно (р<0,05; р<0,01; р<0,001) кращими порівняно з початком 
формувального експерименту (табл. 4). 

Таблиця 4 
Показники фізичного стану юнаків 18-19 років 

контрольної та експериментальної груп на початку та після 
формувального експерименту ( х ± Б ) 

Показники 
Контрольна група 

(п=20) 
Експериментальна група 

(п=15) Показники 
Початок Завершення Початок Завершення 

Індекс роботоздатності, у.о. 9,51 ±0,55 11,31 ±0,67 9,57±0,64 

Біг на 60 м, с 8,67±0,21 8,65±0,17 8,58±0,27 8,06±0,23*» 

Біг на 100 м, с 14,15±0,30 14,89±0,31 14,19±0,26 13,49±0,21***» 

Біг на 3000 м, хвилини 13,31 ±0,27 13,72±0,32 13,27±0,33 12,47±0,18**» 

Човниковий біг 4 по 9 м, с 10,33±0,12 10,23±0,12 10,44±0,16 9,50±0,14 *»*. . . 
Нахили тулуба з положення 
стоячи,см 

16,10± 1,02 14,11±0,96 16,27±1,22 17,88±1,10** 

Підтягування на високій 
поперечині, кількість разів 

7,90±0,49 8,16±0,53 7,38±0,47 10,58±0,68 **• 

РФСссс, бали 63,07±2,25 68,77±2,42 65,33±4,31 82,11±2,75**«. 

РФСзд, бали 66,15±3,17 62,13±3,96 65,33±4,31 76,41±4,73*» 

РФЗ, бали 44,07±1,51 47,04±1,66 46,47±1,78 59,16±2,35**«« 

Примітка: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 порівняно з величинами показників 
у контрольній групі; : • - р<0,05; •• - р<0,01; ••• - р<0,001 порівняно з величинами показників 
на початку формувального експерименту; РФСссс - рівень функціонального стану серцево-судинної 
системи: РВСзд - рівень функціонального стану системи зовнішнього дихання; РФЗ - рівень 
фізичного здоров я; у.о. -умовні одиниці. 

Аналіз змін показників фізичного стану обстежених дівчат 18-19 років 
дозволив встановити, що після формувального експерименту для студенток 
експериментальної групи були характерні достовірно (р<0,05; р<0,01; р<0,001) 
кращі, порівняно з дівчатами з контрольної групи, величини індексу фізичної 
роботоздатності, рівня функціонального стану серцево-судинної системи, 
системи зовнішнього дихання, фізичного здоров'я та показників розвитку 
швидкісних, швидкісно-силових, силових здібностей, гнучкості та витривалості 
(табл. 5). 

Слід зазначити також, що усі показники фізичного стану дівчат 
експериментальної групи були достовірно (р<0,05; р<0,01; р<0,001) вищими 
порівняно з вихідними даними, тоді як серед студенток контрольної групи не 
спостерігалося їх істотних змін. 

Переконливими виглядали також результати порівняльного аналізу 
величин відносних змін показників фізичного стану студентів і студенток 
контрольної та експериментальної груп після формувального експерименту. 

Доведено, що після завершення формувального експерименту у студентів 
експериментальної групи спостерігалися достовірно вищі, ніж у хлопців 
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контрольної групи, темпи поліпшення результатів у човниковому бігу 4 по 9 м 
(відповідно на 13% і 1%), бігу на 60 м (на 9,22% і 0,22%), бігу на 100 м 
(на 4,90% і -5,24%), бігу на 3000 м (на 6,08% і -3,10%), кількості разів 
підтягувань на високій поперечині (на 43% і 3%), рівня загальної фізичної 
роботоздатності (на 21,32% і 18,86%), нахилів тулуба (на 9,94% і -12,36%), 
рівнів функціонального стану серцево-судинної системи (відповідно на 27% 
і 9%), зовнішнього дихання (на 17% і 3%) та фізичного здоров'я (на 27% і 6%). 

Таблиця 5 
Показники фізичного стану дівчат 18-19 років 

контрольної та експериментальної груп на початку та після 
формувального експерименту ( x ± S ) 

Показники 
Контрольна група 

(п=24) 
Експериментальна група 

(п=16) Показники 
Початок Завершення Початок Завершення 

Індекс роботоздатності, у.о. 10,99±0,43 11,08±0,40 11,28±0,57 9,35±0,48*" 

Біг на 60 м, с 10,64±0,14 10,52±0,16 10,72±0,16 9,59±0,17***«« 

Біг на 100 м, с 17,03±0,23 17,52±0,19 16,99±0,33 16,26±0,15***« 

Біг на 2000 м, хвилини 12,01 ±0,28 12,06±0,34 11,72±0,35 10,27±0,28***»« 

Човниковий біг 4 по 9 м, с 11,10±0,П 10,94±0,08 11,29±0,15 10,29±0,11*** 
Нахили тулуба з положення 
стоячи, см 

17,78±0,91 17,05±0,95 17,53±1,06 19,89±0,59**» 

Підйоми тулуба з положення 
лежачи, кількість разів 42,63±1,06 37,93±1,01« 43,56±1,42 47,74±1,37***« 

РФСссс, бали 58,82±2,37 54,50±2,20 55,36±1,83 69,08±2,28***«« 

РФСзд, бали 55,72±3,47 52,64±3,28 57,42±2,67 71,71±3,34***»«« 

РФЗ, бали 41,58±3,11 38,90±2,91 45,54±2,09 59,35±2,72***«« 

Примітка: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** — р<0,001 порівняно з величинами показників 
у контрольній групі; • - р<0,05; •• - р<0,01; ••• - р<0,001 порівняно з величинами показників 
на початку формувального експерименту: РФСссс - рівень функціонального стану серцево-судинної 
системи; РВСзд - рівень функціонального стану системи зовнішнього дихання; РФЗ - рівень 
фізичного здоров 'я; у.о. -умовні одиниці. 

Аналогічні результати було отримано при порівняльному аналізі 
відносних змін показників фізичного стану дівчат контрольної 
та експериментальної. 

Після формувального експерименту у дівчат експериментальної групи, 
були зареєстровані достовірно вищі, ніж у представниць контрольної групи, 
темпи поліпшення загальної фізичної роботоздатності (відповідно на 17,10% 
і -0,82%), гнучкості (на 13,49% і -4,11%), рівня розвитку спритності 
(відповідно на 9% і 1%), швидкості (на 10,56% і 1,16%), швидкісно-силових 
здібностей (на 4,32% і -3,47%), витривалості (на 12,36% і - 0,40%), силових 
здібностей (відповідно на 9,58% і -11,01%), а також функціонального стану 
серцево-судинної системи (на 25% і 7%), системи зовнішнього дихання 
(на 25% і 6%) і рівня фізичного здоров'я (на 30% і 7%). 



15 

На користь позитивних змін у фізичному стані студентів 
експериментальної групи свідчили також дані щодо змін в їх 
внутрішньогруповому розподілу за цим показником. Показано, що після 
формувального експерименту у 86,7% юнаків та у 87,5% дівчат 
експериментальної групи спостерігалося поліпшення рівня фізичного стану, 
тоді як у представників контрольної групи не було зареєстровано якісних змін 
фізичного стану. 

Результати формувального експерименту свідчать про те, що 
застосування експериментальної програми навчальних занять з фізичного 
виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів спортивно-
оздоровчого туризму сприяє підвищенню рівня фізичної роботоздатності, 
фізичної підготовленості, загального функціонального стану та фізичного 
здоров'я студентів, що суттєво підвищує ефективність процесу фізичного 
виховання в умовах вищого навчального закладу. Це дає підставу 
рекомендувати розроблену програму для практичного використання у системі 
фізичного виховання студентської молоді. 

У п'ятому розділі дисертації «Аналіз та узагальнення результатів 
дослідження» представлено три групи даних, отриманих шляхом 
експериментального дослідження, та їх зіставлення з даними науково-
методичної літератури. 

Підтверджено дані Е.А. Симонової, 2006; JLH. Дроздової, 2007; 
І.В. Єпішкіна, 2008; Т.Ю. Круцевич, 2010; В.О. Кашуби, 2011 про незадовільний 
стан фізичного здоров'я, фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, 
функціонального стану провідних фізіологічних систем організму студентської 
молоді, виявлено тенденцію щодо їх погіршення. 

Доповнено результати досліджень А.1. Драчука, 2001; В.Б. Базильчук, 
2004; В.А. Бикова, 2004; О.Б. Галєєвої, 2006; С.Е. Воложаніна, 2007; 
Ф.А. Кисельова, 2007; П.М. Оксьома, 2008; Г.А. Коника, 2010; О.В. Соколової, 
2011; Т.Ю. Круцевич, 2012 щодо оптимізації процесу фізичного виховання 
студентів шляхом використання найбільш популярних і доступних видів 
фізичних вправ; дані Т.А. Кохан, 2001; В.В. Балашова, 2005; О.В. Борисова, 
2006; С.А. Романченко, 2006; Ю.Н. Аллянова, 2007; Ю.А. Васильківської, 2010 
про особливості зміни рівня фізичного стану студентів 18-19 років у процесі їх 
фізичного виховання у ВНЗ; дані O.J1. Жигарєва, 2002; J1.I. Ковальчук, 2007; 
Ю.А.Васильківської, 2008; Т.Ю. Тарасені, 2008; Б.П. Пангелова, 2010; 
В. Ганапольського, 2012; В.А.Абрамова, 2013 щодо ефективності використання 
засобів туризму в підвищенні фізичного стану студентської молоді. 

Уперше запропоновано програму планування навчальних занять 
з фізичного виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів 
спортивно-оздоровчого туризму з урахуванням поточного рівня їх фізичного 
стану. 

За результатами формувального експерименту доведено, що застосування 
в умовах вищого навчального закладу розробленої програми для студентів 
18-19 років сприяє підвищенню їх фізичного стану та ефективності процесу 
фізичного виховання. 
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висновки 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у розробці та науково-методичному 
обґрунтуванні експериментальної програми навчальних занять з фізичного 
виховання для студентів 18-19 років з використанням засобів спортивно-
оздоровчого туризму для підвищення їх фізичного стану. 

1. Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури дозволили 
дійти висновку про те, що проблема підвищення фізичного стану сучасної 
студентської молоді є актуальною і значущою, особливо з позицій визначення 
найбільш популярних, доступних та ефективних видів фізичних вправ, зокрема 
засобів спортивно-оздоровчого туризму, раціонального планування обсягу 
та співвідношення різних видів підготовки з урахуванням поточного рівня 
фізичного стану студентів. 

2. У дисертації виявлено, що 77% студентів незадоволені змістом 
наявних програм з фізичного виховання для ВНЗ і вважають за необхідне 
внести до них зміни відповідно до сучасних вимог та умов життя. 
88% студентів підтримали можливість включення до традиційної програми 
з фізичного виховання засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

3. Результати констатувального експерименту дозволили встановити, що 
застосування у процесі фізичного виховання студентів 18-19 років традиційної 
програми з фізичного виховання для вищих навчальних закладів не сприяє 
суттєвому покращенню основних компонентів їх загального фізичного стану: 

• на початку експерименту у юнаків та дівчат середні величини 
показників спритності, швидкісних здібностей, витривалості, гнучкості та 
фізичного здоров'я були на рівні нижче середнього, а фізичної роботоздатності 
та функціонального стану кардіореспіраторної системи - на середньому рівні; 

• після констатувального експерименту в обстежених студентів 
18-19 років було зафіксовано достовірне (р<0,05; р<0,01; р<0,001) зниження 
величин, які характеризують рівень їх фізичної роботоздатності, фізичної 
підготовленості, функціонального стану систем кровообігу, зовнішнього 
дихання та фізичного здоров'я. 

4. Для підвищення рівня фізичного стану студентів 18-19 років 
у дисертації розроблено експериментальну програму навчальних занять з 
фізичного виховання з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

Відмінними ознаками цієї програми були: модульний принцип 
планування занять зі спортивно-оздоровчого туризму, акцент на використання 
засобів спеціальної фізичної підготовки, шкала оптимальних пульсових 
режимів при проведенні занять зі спеціальної фізичної підготовки 
з урахуванням поточного рівня фізичного стану студентів. 

5. Застосування у процесі фізичного виховання студентів 18-19 років 
експериментальної програми навчальних занять з фізичного виховання 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму сприяло суттєвому 
підвищенню рівня фізичного стану студентів після формувального 
експерименту: 
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• у юнаків експериментальної групи спостерігалися достовірно вищі, 
ніж у контрольній групі, показники розвитку спритності, швидкісних, 
швидкісно-силових, силових здібностей, гнучкості та витривалості (відповідно 
на 11,53±1,54%, р<0,05; 9,00±0,35%, р<0,001; 10,14±0,46%, р<0,001; 
29,65±1,63%, р<0,01; 22,30±0,72%, р<0,001; 9,18±0,14, р<0,001), величин 
загальної фізичної роботоздатності (на 40,18±0,21%; р<0,001), рівня 
функціонального стану серцево-судинної системи (на 19,40±1,51%; р<0,01), 
системи зовнішнього дихання (на 12,15±1,56; р<0,01) та фізичного здоров'я 
(на 25,79±1,74%; р<0,01); 

• в обстежених студенток експериментальної групи були вищі, ніж 
у дівчат контрольної групи, рівні розвитку спритності (на 5,95±1,66%; р<0,01), 
швидкісних (на 9,40±0,32%; р<0,001), швидкісно-силових (на 7,79±0,15%; 
р<0,001), силових (на 20,59±0,52%; р<0,001) здібностей, гнучкості 
(на 17,60±0,50%; р<0,001), витривалості (на 12.76±0,14%; р<0,001) та величин 
загальної фізичної роботоздатності (на 17,92±0,35%; р<0,001), рівня 
функціонального стану систем кровообігу (на 26,75±1,44%; р<0,05), 
зовнішнього дихання (на 36,22±1,43%; р<0,05) та фізичного здоров'я 
(на 52,57±1,37%; р<0,05); 

• для 86,7% юнаків та 87,5% дівчат експериментальної групи, на відміну 
від студентів контрольної групи, було характерно поліпшення їх загального 
фізичного стану. 

6. Отримані в ході формувального експерименту результати свідчать про 
те, що застосування у процесі фізичного виховання студентів 18-19 років 
експериментальної програми навчальних занять з фізичного виховання 
з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму сприяло підвищенню 
їх фізичного стану та ефективності процесу фізичного виховання в умовах 
вищого навчального закладу. 

Перспективою подальших досліджень є розробка та практичне впровадження 
програми планування навчальних занять з фізичного виховання з використанням 
засобів спортивно-оздоровчого туризму для студентів старших курсів. 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Денисенко И.А. Особенности функционального состояния системы 
кровообращения девушек 18-19 лет, занимающихся спортивно-
оздоровительным туризмом / И.А. Денисенко // Педагогіка, психологія та 
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків: 
ХОВНОКУ- ХДАДМ, 2013. - № 3 . - С. 105-109 (Видання, яке включене до 
міжнародних наукометричних баз: IndexCopernicus, DOAJ (Directoiy of Open 
Access Journals). 

2. Денисенко И.А. Эффективность использования средств спортивно-
оздоровительного туризма в повышении физической подготовленности 
девушек 18-19 лет / И.А. I • науково-спортивний 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

вісник. - 2 0 1 3 . - № 4 . - С . 10 
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3. Денисенко И.А. Изменение показателей физической подготовленности 
юношей 18-19 лет под влиянием занятий спортивно-оздоровительным 
туризмом / И.А. Денисенко, Н.В. Маликов // Вісник Запорізького національного 
університету. Фізичне виховання та спорт. - Запоріжжя, 2013. - №1 (10). -
С. 20 - 24 (Особистий внесок здобувана полягає у здійсненні досліджень, 
обробці й інтерпретації отриманих результатів). 

4. Денисенко І.О. Особливості динаміки показників серцево-судинної 
системи юнаків 18-19 років під впливом занять спортивно-оздоровчим 
туризмом / І.О. Денисенко // Вісник Прикарпатського університету. 
Фізична культура та спорт. - Івано-Франківськ, 2013. - №1. - С. 101 -105. 

5. Денисенко И.А. Влияние систематических занятий спортивно-
оздоровительным туризмом на состояние системы внешнего дыхания и уровень 
физического здоровья студентов 18-19 лет / И.А.Денисенко // Науковий 
часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. 
Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура 
і спорт). - К., 2013. - Вип. 4 (30)13. - С. 253-256. 

6. Денисенко И.А. Использование средств спортивно-оздоровительного 
туризма в повышении физического состояния девушек 18-19 лет / 
И.А. Денисенко // Науковий часопис національного педагогічного університету 
ім. М.П.Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної 
культури (фізична культура і спорт). - К., 2013. - Вип. 5 (30)13. - С. 253 - 256. 

7. Денисенко И.А. О некоторых особенностях формирования 
функциональных возможностей организма при адаптации к систематическим 
занятиям спортом / Маликов Н.В, Кузнецов A.A., Циганок A.B., Денисенко И.А. // 
Эколого-физиологические проблемы адаптации. Материалы XII Международного 
симпозиума. - Москва, 2007. - С. 277 (Особистий внесок здобувана полягає в 
обробці результатів дослідження). 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

8. Денисенко І.О. ЄВРО 2012 - імпульс туризму та інвестиціям України 
/ Денисенко І.О., Гетало Є.С. // Вісник Запорізького національного 
університету. Збірник наукових праць. Серія «Фізичне виховання та спорт». -
Запоріжжя, 2011. - Вип. №1 (5). - С. 25-29 (Особистий внесок здобувана 
полягає у виявленні проблеми, здійсненні досліджень та формулюванні 
висновків). 

А Н О Т А Ц І Ї 

Денисенко І.О. Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму 
в підвищенні фізичного стану студентів 18-19 років. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 - фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Дніпропетровський державний інститут 
фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки України, 
Дніпропетровськ, 2014. 
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Дисертацію присвячено розробці й оцінці ефективності 
експериментальної програми навчальних занять з фізичного виховання для 
студентів 18-19 років з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму. 

У роботі проведено аналіз вихідного рівня фізичної роботоздатності, 
фізичної підготовленості, функціонального стану кардіореспіраторної системи 
та фізичного здоров'я юнаків і дівчат 18-19 років та особливостей динаміки цих 
показників під впливом традиційної програми з фізичного виховання 
та експериментальної програми навчальних занять. 

Метою роботи є наукове обгрунтування, розробка та експериментальна 
перевірка програми навчальних занять з фізичного виховання для студентів 
18-19 років з використанням засобів спортивно-оздоровчого туризму для 
підвищення рівня їхнього фізичного стану. 

Доведено, що використання в процесі занять з фізичного виховання 
студентів 18-19 років запропонованої експериментальної програми сприяло 
покращенню основних компонентів їх фізичного стану. 

Розширено теоретичні дані щодо оцінки функціонального стану серцево-
судинної системи, системи зовнішнього дихання та рівня фізичного здоров'я 
студентів 18-19 років. 

Ключові слова: процес фізичного виховання, студенти 18-19 років, 
засоби спортивно-оздоровчого туризму, фізична роботоздатність, фізична 
підготовленість, функціональний стан, кардіореспіраторна система, фізичне 
здоров'я. 

Денисенко И.А. Использование средств спортивно-оздоровительного 
туризма в повышении физического состояния студентов 
18-19 лет. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по 
физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая 
культура, физическое воспитание разных групп населения. - Днепропетровский 
государственный институт физической культуры и спорта, Министерство 
образования и науки Украины, Днепропетровск, 2014. 

Диссертация посвящена разработке и оценке эффективности 
экспериментальной программы учебных занятий по физическому воспитанию 
для студентов 18-19 лет с использованием средств спортивно-оздоровительного 
туризма. 

Целью исследования стало научное обоснование, разработка и 
экспериментальная проверка программы учебных занятий по физическому 
воспитанию для студентов 18-19 лет с использованием средств спортивно-
оздоровительного туризма, направленной на повышение их физического 
состояния. 

В работе проведен анализ динамики уровня физической 
работоспособности, физической подготовленности, функционального 
состояния кардиореспираторной системы и физического здоровья юношей 
и девушек 18-19 лет под влиянием традиционной и экспериментальной 
программ по физическому воспитанию. Особенностью предложенной 
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программы был модульный принцип планирования учебных занятий 
по спортивно-оздоровительному туризму с акцентом на использование средств 
специальной физической подготовки, шкала оптимальных пульсовых режимов 
при проведении занятий по специальной физической подготовке с учетом 
текущего уровня физического состояния студентов. 

Доказано, что использование в процессе занятий по физическому 
воспитанию студентов 18-19 лет экспериментальной программы 
с использованием средств спортивно-оздоровительного туризма, 
способствовало существенному повышению уровня их физической 
работоспособности, физической подготовленности, оптимизации 
функционального состояния систем кровообращения, внешнего дыхания 
и повышению уровня физического здоровья. 

Расширены теоретические данные по оценке функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, системы внешнего дыхания и физического 
здоровья студентов 18-19 лет с использованием современной компьютерной 
программы «ОБЕР1Г». 

Ключевые слова: процесс физического воспитания, студенты 
18-19 лет, средства спортивно-оздоровительного туризма, физическая 
работоспособность, физическая подготовленность, функциональное состояние, 
кардиореспираторная система, физическое здоровье. 

Denysenko I.O. The use of sport and health tourism for improving of 
physical condition of 18-19 year-old students. - On the rights of manuscript. 

The Dissertation for the Candidate Degree in Physical Education and Sport on 
speciality 24.00.02 - Physical culture, physical education of different groups of 
population. - Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport, Ministry 
of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2014. 

The thesis is devoted to development and evaluation of the effectiveness of the 
author experimental program on physical education for 18-19 year-old students with 
the use of sports and health tourism means. 

The paper analyzes the output level of physical capacity, physical fitness, 
functional state of the cardiorespiratory system and the physical health of young 
people 18-19 years old and features of these parameters dynamics influenced by 
traditional physical education programs as well as an experimental training program. 

The aim of the research is to substantiate scientifically the program on physical 
education for 18-19 year-old students with the use of sports and health tourism to 
improve their physical condition. It is proved that using in physical training of 
students 18-19 years of the proposed pilot program helped to improve the basic 
components of their physical condition. 

The paper has extended the theoretical data on the functional state of the 
cardiovascular system, the system of external breathing and physical health of 
students 18-19 years. 

Keywords: process of physical education, 18-19 year-old students, means of 
sport and health tourism, physical preparedness, functional state, cardiorespiratory 
system, physical health. 


