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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність. Рух – це основа життя, воно потрібне всім. Рухова активність 

сприяє правильному формуванню людини на будь-якому етапі життя, і особливо – 
на самому її початку. Особливе значення для здоров'я має рухова активність у 
природних зонах (Д.В. Смірнов, 2001, 2010, 2013; К. Прусик, 2009; Т.В. Юрчишин, 
2012; Ж.Л. Козіна, 2010, 2013; W. Kaczorowski, 2005). Природа була і залишається 
джерелом життя, здоров'я, творчості, фізичного і духовного розвитку людини 
(В.П. Горащук, 2004; О.Н. Чиж, 2005; Ю.К. Васильєв, О.В. Козін, 2008; О. Сургай, 
2009; K.A. Henderson, 2009).  

Відновлення зв'язку з природою за допомогою фізичної культури і спорту 
може здійснюватися кількома шляхами: заняття різними видами оздоровчого та 
екологічного туризму, вивчення лікарських рослин та інші (О.М. Жданова, 1980, 
2005, 2012; Д.Р. Таубер, 2003;  Т.Ю. Тарасеня, 2008; І.А. Денисенко, 2013; 
L. Ruhanen, 2012). 

Для сучасної людини, яка звикла проводити цілий день за комп'ютером в 
офісі, вже саме тривале знаходження на природі — екстрим. Людина може 
знепритомніти від дихання свіжим повітрям, насиченим киснем, замість диму 
великого міста. Для нього шок здобувати їжу не в супермаркеті, а зривати її з 
дикорослого куща. Від тривалого ходіння можуть захворіти м'язи ніг 
(Г.М. Будаг’янц, 2010; А.А. Остапец, 2000; J.C. Hendee, 1969). 

Здійснити туристські подорожі для більшості людей достатньо складно, 
оскільки будь-яке, навіть звичайна подорож в природну зону, вимагає ретельної 
підготовки з точки зору придбання спорядження, розвитку необхідних навичок і 
фізичних якостей, теоретичної підготовки (Н.Г. Байкина; П.Ф. Пиптюк, 2009; 
Б.М. Мицкан, 2012; A. Dąbrowski, 2006; J.  Crompton, 1998). 

У зв'язку з цим виникає суперечність: з одного боку, для підвищення рівня 
здоров'я, гармонізації психічного стану, для розвитку фізичних якостей і 
відновлення зв'язку з природою людині необхідні подорожі в природні зони; з 
іншого боку, здійснення подорожей у природні зони вимагає наявності певних умінь 
і навичок, розвитку фізичних якостей, а головне, великої кількості вільного часу, 
якого у сучасної людини стає все менше (Д.В. Смірнов, 2001, 2010, 2013; К. Прусик, 
2005; М.О. Носко, 2009, 2012; Т.Т. Ротерс, 2010; Ж.Л. Козина, Л.М. Барибіна, 2011, 
2013; Т.А. Базилюк, 2013; S. Hollenbery, 2002; Virginia S. Cowen, 2013). 

Одним із рішень цієї суперечності є застосування в якості засобів фізичного 
виховання інноваційних технологій пішохідного туризму, наприклад, таких, як 
логічно пов'язаних комплексів перешкод різної складності, розташованих на певній 
висоті над землею. Всі перешкоди об'єднуються в маршрути залежно від їх 
складності і тематичної спрямованості. На сучасному етапі набуває особливої 
актуальності створення інноваційних технологій навчання елементам пішохідного 
туризму в умовах міських парків і навіть шкільних майданчиків для забезпечення 
можливостей занять цим видом рухової активності школярам (Г.М. Максименко, 
1991; Г.В. Глоба, 2007; О.М. Школа, 2008, 2013; С.С. Єрмаков, Ж.Л. Козіна, 2012; 
E. Brooker, M. Joppe, M.C.G. Davidson, K. Marles, 2012).  

Таким чином, розробка інноваційних технологій навчання елементам 
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пішохідного туризму та дослідження можливостей їх використання для підвищення 
рівня рухової активності та задоволення психологічних потреб учнівської молоді є 
актуальним завданням сучасного фізичного виховання і спортивної науки 
(В. Ришковський, 2001; Г.В. Глоба, 2007; І.Г. Максименко, 2012; M. Peters, 
B. Pikkemaat, 2006). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Роботу виконано 
відповідно до "Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр." за темою 2.4 "Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті" (№ державної реєстрації 
0112U002001), а також згідно з науково-дослідною роботою, яка виконується за 
кошти держбюджету на 2013-2014 рр. "Теоретико-методичні основи застосування 
інформаційних, педагогічних та медико-біологічних технологій для формування 
здорового способу життя" (№ державної реєстрації 0113U002003). 

Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, протокол №3 від 
26.04.2013р., та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень 
з педагогічних і психологічних наук в Україні, протокол № 7 від 24.09.2013р. 

Мета роботи – розробити та науково обґрунтувати методику розвитку 
рухових якостей старшокласників шляхом застосування інноваційних технологій 
навчання елементам пішохідного туризму. 

Задачі роботи: 
1. Проаналізувати проблему розвитку рухових якостей старшокласників та 

можливості застосування засобів пішохідного туризму у фізичному вихованні 
школярів за даними сучасної науково-методичної літератури. 

2. Виявити величину навантаження при заняттях із пішохідного  туризму із 
застосуванням сучасних технологій на організм школярів старших класів. 

3. Розробити систему інноваційних технологій навчання елементам 
пішохідного туризму в процесі розвитку рухових якостей старшокласників. 

4. Визначити вплив застосування системи інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму на рівень рухової підготовленості та на 
психофізіологічні особливості школярів старших класів. 

Об'єкт дослідження – процес фізичного виховання школярів старших класів. 
Предмет дослідження – методика застосування інноваційних технологій 

навчання елементам пішохідного туризму в процесі розвитку рухових якостей 
старшокласників у позашкільних  навчальних закладах. 

Методологічну та теоретичну основу складають загальні положення теорії 
та методики фізичного виховання (Т. Ю. Круцевич, 2001; Л.П. Матвєєв, 1997), 
теоретико-методичні підходи теорії та методики спортивного тренування (В.Н. 
Платонов, 1997, 2005; Г.М. Максименко, 2009; Ж.Л. Козіна, 2011;), положення 
закономірного співвідношення навчання та розвитку (З.В. Васильева, 1996; 
Ю.В. Верхошанский, 1998; В.К. Бальсевич, 2003; Н.В. Глущенко, 2010), 
закономірності вчення про зв'язок рухів із пізнавальними процесами (П.К. Анохін, 
1960; В. Н. Платонов, 1997; В.С. Лизогуб, М.В. Макаренко, 2012; Г.В. Коробейніков, 
2009, 2013), принципи проектування педагогічних технологій (А.П. Кoнoх, 2005; 
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М.Ю. Косило, 2009; С.С. Єрмаков, 2004, 2011, 2013; Д.В. Смірнов, 2013; 
Ж.Л. Козіна, 2012, 2013). 

 Методи дослідження: аналіз літературних даних, педагогічні методи 
дослідження (педагогічне тестування), фізіологічні методи дослідження (метод 
реєстрації частоти серцевих скорочень за допомогою Монітора серцевого ритму 
Моделі "Polar" і програмного забезпечення "Polar Precision Performance", проба 
Лєтунова), психофізіологічні методи дослідження за програмою 
"Психодіагностика", методи математичної статистики. 

Наукова новизна. У даній роботі вперше: 
– розроблено систему інноваційних технологій навчання елементам 

пішохідного туризму, яка містить вправи із застосуванням смуги мотузкових 
перешкод, методику побудови смуг перешкод, методику тимбілдінгу та інтерактивні 
технології для наочного сприйняття елементів пішохідного туризму; 

– проведено науковий аналіз впливу навантаження із застосуванням 
інноваційних технологій навчання елементам пішохідного туризму на 
функціональний стан школярів старших класів; встановлено, що проходження 
мотузкових перешкод надає навантаження середньої аеробної потужності; показано, 
що проходження мотузкових перешкод надає стимулюючий вплив на стан нервової 
системи; 

– визначено позитивний вплив застосування інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму на рівень рухової підготовленості, стан серцево-
судинної та нервової систем, психофізіологічні та функціональні можливості 
школярів старших класів.  

У роботі доповнено та уточнено дані Т.Ю. Круцевич щодо рівня розвитку 
координаційних здібностей школярів старших класів та позитивного впливу 
застосування засобів пішохідного туризму на розвиток витривалості. Розширено 
результати досліджень Г.В.Коробейнікова, В.С. Лизогуба щодо рівня 
психофізіологічних можливостей людей різних вікових груп. 

У роботі розширено дані Д.В. Смірнова, О.Я. Булашева, Б.М. Міцкана про 
доцільність застосування засобів пішохідного туризму для розвитку рухових 
якостей старшокласників. 

Практична значущість. Проведено науковий аналіз впливу фізичних вправ із 
елементами пішохідного туризму на рівень рухової підготовленості, 
психофізіологічний та функціональний стан школярів старших класів. Показано, що 
в теперішній час фізичні вправи із застосуванням елементів пішохідного туризму є 
ефективним засобом для підвищення рівня рухової активності та задоволення 
психологічних потреб школярів старших класів. 

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес із фізичного 
виховання у Шевченківській ЗОШ №1, Харківській спеціалізованій школі №170, 
навчальний процес з предмета "Організація краєзнавчо-туристичної діяльності", 
"Теорія та методика викладання спортивно-оздоровчого туризму" Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, у навчальний 
процес з фізичного виховання Харківського національного університету 
радіоелектроніки, Національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут", що підтверджено відповідними актами впровадження. 



 4 
Особистий внесок здобувача. Автору роботи належить участь у проведенні 

психофізіологічного та фізіологічного тестування, огляд літератури, участь у 
проведенні експериментальних досліджень, обґрунтування отриманих результатів. 

У спільних публікаціях автору належить проведення експериментальних 
досліджень, огляд літератури, опис розроблених  технологій. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися 
на 10 конференціях регіонального і міжнародного рівня: на фінальних конференціях 
ІV, V, VI, VII Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011 роках (Івано-Франківськ, 2009-2011, Київ, 2012), де автор двічі 
ставав переможцем конкурсу та двічі призером; на V електронній Всеукраїнській 
науковій конференції "Моделювання складних систем в області механіки людини, 
фізичного виховання і спорту" (Львів-Харків, 2009), на  науковій електронній 
конференції "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (Харків, 2011), на 
Міжнародній електронній конференціях "Проблеми й перспективи розвитку 
спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах" (Харків-Белгород-
Красноярськ, 2012), на Міжнародних науково-практичних конференціях "Технології 
збереження здоров’я, фізична реабілітація та рекреація у вищих навчальних 
закладах" (Бєлгород-Красноярськ-Харків, 2008, 2011), на VІІ Міжнародній 
конференції "Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях" 
(Белгород-Красноярск-Харьков, 2010, 2011); на ІІІ, ІV та V Міжнародних наукових 
конференціях пам’яті А.М. Лапутіна (Чернігів, 2012, 2013). 

Публікації. За темою роботи опубліковано 15 наукових праць, з яких 6 – у 
фахових виданнях України, серед яких 4 у виданнях, які входять до науково 
метричних баз Світу, 3 праці апробаційного характеру, 6 праць, які додатково 
відображують результати дисертації, серед яких 1 авторське свідоцтво та 1 
методична розробка. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел (357 найменувань, з яких 103 іноземними 
мовами), додатків. Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок, з них 
основного тексту 177 сторінок. Робота містить 10 таблиць і 40 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, сформульовано його 
об’єкт, предмет, основну мету та завдання дослідження, методи дослідження, 
розкривається наукова новизна, практична значущість роботи, особистий вклад автора у 
спільно опублікованих наукових працях, висвітлено відомості про апробацію та 
впровадження отриманих результатів, наведено  дані про структуру  роботи. 

У першому розділі "Відображення проблеми розвитку рухових якостей 
старшокласників засобами пішохідного туризму в сучасній науково-методичній 
літературі" представлено теоретичний аналіз наукової та науково-методичної 
літератури, який дозволив визначити, що на сучасному етапі існує проблема 
вдосконалення фізичного виховання учнів старших класів у зв’язку з їх недостатньою 
руховою активністю (Т.В. Юрчишин, 2012; К. Прусик, 2009; Б.Б. Мандриков, 2009; Г.В. 
Глоба, 2011; Ю.В. Васьков, 2008-2014; W.Kaczorowski, 2005). Особливе значення 
набуває створення нових форм, методів, засобів фізичного виховання, які б не тільки 
розвивали рухові якості та функціональні можливості старшокласників, але й 
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подобалися учням, викликали інтерес до занять із фізичного виховання, сприяли 
духовному розвитку школярів (В.М. Вовк, 2009; Д.А. Мельников, 2004; И. Бартущак, 
2009; О.М. Школа, 2010; Н.І. Степанченко, 2013; J. Mizuno, H.L. Monteiro, 2013; B. Maj, 
2004). Одним із таких засобів є навчання пішохідному туризму (С.П. Фокін, 2006; 
Д.В. Смірнов, 2002, 2010, 2012; Ж.Л. Козіна, С.С. Єрмаков, 2011, 2012; L. Ruhanen, 
2012). У літературі приділяється особлива увага сучасним інноваційним технологіям у 
фізичному вихованні школярів, але остаються невирішеними протиріччя між 
доцільністю застосування засобів пішохідного туризму у фізичному вихованні школярів 
старших класів і організаційними труднощами проведення занять з пішохідного 
туризму, особливо в містах – індустріальних центрах; практично не висвітлено в 
науковій літературі можливості застосування сучасних форм занять із пішохідного 
туризму у фізичному вихованні школярів; не визначено функціональне навантаження на 
організм підлітків при застосуванні сучасних форм занять із пішохідного туризму та 
інші (W.Kaczorowski,  2005; K.A. Henderson, 2009; L. Ruhanen, 2012).  

У цьому зв’язку виникає необхідність розробки на наукового обґрунтування 
системи інноваційних технологій навчання елементам пішохідному туризму школярів 
старших класів, які б були ефективними, зручними у застосуванні та простими у 
засвоєнні, розвивали рухові якості, функціональні та психофізіологічні можливості 
школярів старших класів (С.С. Єрмаков, 2011; Г.В. Глоба, 2007; Г.М. Максименко, 2007; 
В. Ришковський, 2001; І.Г. Максименко, 2012; A. Dąbrowski, 2006; B. Maj, 2004). 

У другому розділі "Методи та організація дослідження. функціональне 
навантаження при проходженні перешкод пішохідного туризму школярами 
старших класів" представлено та  обґрунтовано систему взаємопов’язаних та 
взаємодоповнюючих методів, що використовувались для розв’язання завдань 
дисертаційної роботи.  

Дослідження проводилися в період з 2009 по 2013 роки в 4 етапи. 
Перший етап (вересень 2008 – жовтень 2010 р.) – вивчення наукової і методичної 

літератури. 
Другий етап (жовтень 2010 р. – листопад 2011 р.) – проведення 

експериментальних досліджень констатуючого експерименту. Було проведено 
вимірювання частоти серцевих скорочень за допомогою монітора безперервної 
реєстрації серцевого ритму "Polar Precision Performance" безпосередньо під час 
проходження етапів мотузкового парку в поєднанні з вимірюванням швидкості реакції в 
різних підрежимах до і після проходження перешкод школярами старших класів. У 
даній серії досліджень взяли участь 42 школяра 10-х класів Харківської середньої школи 
№ 140. Дослідження проводилися на базі мотузкового парку м. Харкова "S-парк", який 
знаходиться в парку Артема. Всі випробовувані займалися в мотузяному парку вперше. 

Третій етап (листопад 2011 р. – вересень 2012 р.) – проведення формувального 
експерименту. У цій серії досліджень взяли участь також 42 школяра 10-х класів 
Харківської середньої школи № 140, 21 з яких склали контрольну групу, 21 – 
експериментальну. У вересні 2012 року було проведено тестування школярів за всіма 
визначеними тестами. З 15 вересня 2012 р. по 15 грудня 2013 р. було проведено 
педагогічний експеримент, в якому було застосовано розроблену методику.  

Четвертій етап (жовтень 2012 р. – вересень 2013) – узагальнення 
експериментальних даних, формулювання висновків і практичних рекомендацій, 
оформлення й апробування роботи. 

В розділі показано, що проходження  мотузкових перешкод надає функціональне 
навантаження, відповідне навантаженню середньої аеробної потужності. Частота 
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серцевих скорочень під час проходження перешкод знаходиться в діапазоні 130-150 
уд·хв-1 (рис. 1).  

Після проходження  мотузкових перешкод спостерігається підвищення 
швидкості складної реакції. Це свідчить про те, що даний вид рухової активності 
може застосовуватися більш широко, не тільки як варіант атракціонів і розваг, а 
також у системі фізичного виховання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показники частоти серцевих скорочень при проходженні мотузкових 
етапів школярами старших класів (n=42):  

1 – Підготовка до мотузкових етапів; 1-2 – "Мотузкова драбинка"; 2-3 – Перехід з етапу на 
етап; 3-4 – "Хитні колоди"; 4-5 – Перехід з етапу на етап; 5-6 – "Цирковий канат"; 6-7 – 
Перехід з етапу на етап;7-8 – "Мавп’ячий місток"; 8-9 – Перехід з етапу на етап; 9-10 – 
"Високі купини"; 10-11 – Перехід з етапу на етап; 11-12 – "Вертикальна сітка"; 12-13 – 
Перехід з етапу на етап; 13-14 – "Тролей" (спуск 9 метрів); 

ЧССмакс, уд·хв-1 ЧССсеред., уд·хв-1 ЧССмін, уд·хв-1  
Застосування нестандартних вправ особливо актуально в даний час у зв'язку з 

ситуацією, негативною ситуацією в стані здоров'я школярів. 
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Рис. 2. Показники швидкості реакції при різних режимах реєстрації до та 

після навантаження на  мотузкових етапах (n=42): 
* – р<0,001; 1 – Проста зорово-моторна реакція, час, мс; 2 – Складна зорово-моторна 
реакція, час, мс; 3 – Складна зорово-моторна реакція зі зворотнім зв’язком, час, мс; 
4 – Складна зорово-моторна реакція зі зворотнім зв’язком, мінімальний час 
експозиції сигналу, мс; 

До проходження маршруту Після проходження маршруту
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У третьому розділі "Обгрунтування методики розвитку рухових якостей 

школярів старших класів засобами пішохідного туризму у позашкільних 
навчальних закладах" 

Для розвитку рухових здібностей старшокласників було розроблено систему 
застосування інноваційних технологій навчання елементам пішохідного туризму, 
яку було застосовано в системі занять у школі. Система поділялася на чотири 
частини: 

1. Робота з мотузками, яка включає в себе наступне: в’язання туристичних 
вузлів, вивчення яких відбувається за допомогою авторських методичних фільмів та 
літератури; побудова мотузкової смуги перешкод, побудова мотузкових парків за 
допомогою здобутих навичок з побудови мотузкової смуги перешкод. 

2. Заняття в мотузкових парках: проходження маршрутів, заняття на 
скелелазних стендах, співпраця з інструкторами. 

3. Заняття з тимбілдингу: проходження смуги перешкод, орієнтування на 
місцевості, в’язання вузлів на швидкість та складність. 

4. Екологічний туризм: відвідування добре збережених природних 
територій, створення навчально-методичних фільмів  про збереження природних зон 
(рис. 3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Система засобів пішохідного туризму 

Всі розділи системи передбачають використання сучасних засобів 
пішохідного туризму. Заняття з використанням сучасних засобів пішохідного 
туризму в процесі фізичного виховання планувалися за основними педагогічними 
принципами. 

В розділі представлені авторські інноваційні технології навчання елементам 
пішохідного туризму в процесі розвитку рухових якостей старшокласників, які 
включають методику поетапного наведення мотузкового парку, методику 
тимбілдінгу з елементами пішохідного туризму, інноваційні технології для 
забезпечення наочності навчання елементам пішохідного туризму (рис. 3). 

Авторська методика поетапного наведення мотузкового парку. У теперішній 
час відвідування міських мотузкових парків для школярів утруднено у зв’язку з 
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відносно великою коштовною вартістю даного виду рухової активності, а також у 
зв’язку з труднощами організаційного плану. Саме тому ми пропонуємо авторську 
технологію самостійного наведення мотузкових перешкод, яка може бути здійснена 
школярами під керівництвом фахівця (рис. 4). 

Перевагами даного способу кріплення мотузкових перешкод є відносна 
простота освоєння необхідних дій, доступність обладнання, швидкість побудови (до 
3-4 годин) і зняття перешкод. 

Тимбілдінг з елементами пішохідного туризму. Тимбілдінг (або 
командоутворення) популярний як засіб для згуртування або "спрацьовування" 
різних людей, груп, організацій, а також різних тимчасово організованих груп для 
якого-небудь заходу, наприклад, до дня народження дитини (або дорослого), якого-
небудь свята, або ж для відпочинку співробітників організації (корпоративу), який 
часто проводиться в зоні природи. На практиці цей вид діяльності використовується 
в основному приватно, найчастіше з високими грошовими витратами. 

Однак для більшості населення, в тому числі — для дітей з сімей середнього і 
нижче середнього рівня життя, дана форма проведення дозвілля не здійсненна у 
зв'язку з високою економічною вартістю. 

Ми пропонуємо впровадити цей вид діяльності в школу як форму 
позаурочних занять. Для підвищення ефективності даних занять для психологічного 
розвитку і фізичної підготовки ми рекомендуємо проводити їх із застосуванням 
пішохідного туризму, велотуризму, елементів змагань у різних видах спортивного 
туризму та спортивного орієнтування. Запропоновано наступні форми тимбілдінгу: 
проходження смуги перешкод, орієнтування на місцевості, в’язання вузлів на 
швидкість та складність. 

1 2  

Рис.  4. Методика швидкої побудови мотузкового парку: 
1 – траса для школярів [http://south-parka.net]; 2 – схема авторської методики 

побудови мотузкового парку 
 
Інноваційні технології для забезпечення наочності навчання елементам 

пішохідного туризму. Найбільш діючим засобом впливу на свідомість є інтерактивні 
технології, тобто такі, які діють відразу на кілька сигнальних систем людини. До 
інтерактивних технологій належать сучасні відеотехнології із застосуванням 
комп’ютерних програм "Flash", Adobe Premier" та інші. У нашому дослідженні ми 
зробили упор на створення відеофільмів, які активізують потребу у здоровому 
способі життя, прагнення до краси, гармонії, до збереження життя. Частиною 

страхувальна мотузка 

перешкоди мотузкових етапів 
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відеосюжетів були картини природи, як зруйнованої людьми, так і незруйнованої, 
представленої у всій своїй красі. Сюжети екологічної гибелі природи 
супроводжуються картинами загибелі живих істот, забрудненням повітря та води, 
що глибоко вражає та активізує свідомість людей. Поряд із негативними 
екологічними картинами показані відеосюжети, які відображують красу та життєву 
силу природи, спонукають до збереження природних багатств.  

Крім того, для забезпечення безпосереднього наочно-образного сприйняття 
при вивченні й удосконаленні техніки роботи з мотузками були розроблені 
динамічні посібники, в яких показано фрагменти авторських мультфільмів для 
наочної демонстрації процесу в’язання 26 туристичних вузлів (рис. 5). 

 
Рис. 5. Кадри з авторського відеопосібника, фрагменти мультфільму "Техніка 
в’язання вузла "Автрійський провідник", першій спосіб" (А.с. № 51092) 
 

У результаті застосування розроблених інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму у фізичному вихованні школярів старших класів 
спостерігалося  підвищення рівня фізичної підготовленості, зокрема координаційних 
якостей. Про це свідчить достовірне поліпшення результатів човникового бігу 3Х10: 
в експериментальній групі час виконання даного тесту зменшився від 8,33±0,46 с  до 
7,52 ±0,34 с  (р<0,001), в той час як в контрольній групі подібні зміни недостовірні  (від 
7,91±0,97 с  до  7,88±0,83 с (р>0,05). Аналогічні дані отримано за результатами тесту 
"Човниковий біг 4Х9": в експериментальній групі час виконання тесті зменшився 
від 10,61±0,71 с  до 9,83± 0,45 с (р<0,001), в контрольній групі – від  10,07±0,76 с до 
9,83±0,63 с  (р>0,05). 

Крім того, в експериментальній групі спостерігалось підвищення точності 
улучень при метанні тенісного м’яча в ціль: від 16,80±6,44 бали до 24,60±4,90 балів 
(р<0,05), в контрольній групі подібні зміни не достовірні (від 17,78±5,95 балів до 
19,67±5,81 балів (р>0,05). 

Аналогічні результати отримано в тесті "Накидання кілець на стійку". В 
експериментальній групі результати підвищились від 7,20±2,04 улучень до  
11,60±1,17 улучень (р<0,001), в контрольній групі – від 8,22±1,39 до 9,00±1,32 
улучень (р>0,05). Достовірні зміни спостерігаються також у результатах тесту 
"Проба Яроцького": від 24,84±5,73 с  до  33,55±2,53 с (р<0,001) в експериментальній 
групі і від 25,97±3,04 с до 26,30±3,17 с (р>0,05)  в контрольній групі. Отримані дані 
свідчать про поліпшення координаційних здібностей школярів старших класів у 
результаті застосування розроблених технологій ігрового напрямку із застосуванням 
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елементів пішохідного туризму, зокрема – статистичної рівноваги, точності 
цільових рухів, вміння координувати рухи при зміні напрямку руху. 

На користь поліпшення статистичної рівноваги свідчать також результати 
тестів "Проба Ромберга" та "Фламінго" (рис. 6). Так, результати виконання тесту 
"Проба Ромберга" в результаті проведення експерименту змінилися від 0,80±0,42 
бали до 1,00±0,00 балів (р<0,001) в експериментальній групі, і від 0,57±0,40 балів до 
0,56±0,33 бали в контрольній групі (р>0,05). 
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Рис. 6. Показники фізичної підготовленості (тест "Фламінго") школярів 

старших класів контрольної  (n=22) та експериментальної (n=23) груп до та після 
проведення експерименту: 

a  –  контрольна група; b – експериментальна група; 
** – розходження достовірні при р<0,001; 

  -  до експерименту   -  після експерименту  
 
При виконанні тесту "Фламінго" кількість помилок в експериментальній групі 

в результаті проведення експерименту зменшилася від 7,70±1,90 до 3,59±1,37 
(р<0,001), у той час, як у контрольній групі даний показник залишився практично 
без змін (7,44±1,33 помилки до експерименту і 6,30±1,46 помилки після 
експерименту (р>0,05)  (рис. 6). 

У результаті застосування розроблених інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму у фізичному вихованні школярів старших класів 
спостерігалося  підвищення часу простих і складних реакцій на зоровий подразник, 
а також поліпшення показників, які характеризують рухливість та силу нервових 
процесів. У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать про позитивний вплив 
застосування інноваційних технологій навчання елементам пішохідного туризму на 
швидкість зорово-моторної реакції. Про це свідчить достовірне зменшення часу 
простої зорово-моторної реакції: в експериментальній групі час простої зорово-
моторної реакції зменшився від ( x ±S)  311,10±47,65 мс  до 266,20 ±40,44 мс  (р<0,05) (рис. 
7), в той час як в контрольній групі подібні зміни недостовірні  (від 305,75±57,73 мс  
до  306,88±56,40 мс (р>0,05)  (рис. 7). Аналогічні дані отримано в швидкості реакції 
вибору: в експериментальній групі час реакції вибору (2 із 3-х) зменшився від 
509,60±45,27 мс до 464,00±39,41 мс (р<0,05), в контрольній групі – від  519,38±52,69 
с до 518,38±49,84 с  (р>0,05)  (рис. 7). 
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Крім того, в експериментальній групі спостерігалося підвищення швидкості 

реакції в режимі зворотного зв’язку: від 410,10±28,82 мс до 366,70±13,52 мс 
(р<0,001), у контрольній групі подібні зміни не достовірні (від 401,13±30,29 мс до 
397,75±27,94 мс (р>0,05)  (рис. 7). 

В експериментальній групі мінімальної експозиції сигналу зменшився від 
436,000±83,69 мс до  399,30±57,36 мс (р<0,05), в контрольній групі – від 
427,50±50,07 до 425,00±49,09 мс (р>0,05)  (рис. 8). 

Загальний час виконання тесту в експериментальній групі зменшився від 

100,50±10,06 с до 81,80±7,11 с (р<0,001), у контрольній групі – від 94,13±5,74 с до 
93,63±5,42 с (р>0,05)  (рис. 8). 

Час виходу на мінімальну експозицію в експериментальній групі змінився від 

59,70±13,34 с до 43,20±6,73 с (р<0,05), у контрольній групі – від 55,38±14,94 с до 
56,13±12,10 с (р>0,05)  (рис. 8). 

Крім того, в результаті застосування інноваційних технологій спостерігалося 
підвищення сили нервової системи, яка також є спадковою якістю, і її зміна 
можлива в обмежених величинах під впливом адекватних факторів. 

Про це свідчить зменшення кількості помилок при виконанні тесту на 
швидкість реакції вибору в режимі зворотного зв’язку: від 28,30±3,06 до 17,80±6,05  
(р<0,001) в експериментальній групі, в той час як у контрольній групі дані зміни не 
достовірні (р>0,05)  (рис. 8). 
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Рис.   7. Показники психофізіологічних можливостей школярів старших класів 
контрольної  (n=22) та експериментальної (n=23) груп до та після проведення 

експерименту:  
1 – час простої зорово-моторної реакції; 2 – час реакції вибору; 3 – час реакції 

вибору в режимі зворотного зв’язку; 4 – час мінімальної експозиції сигналу; 
 a  –  контрольна група; b – експериментальна група; 
* – розходження достовірні при р<0,05; 
** – розходження достовірні при р<0,001; 

  -  до експерименту   -  після експерименту
 

 
Застосування інноваційних технологій навчання елементам пішохідного 

туризму позитивно впливає на функціональні можливості школярів старших класів. 
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Про це свідчить прискорення процесів відновлення за результатами проби Летунова 
в експериментальній групі після проведення експерименту. 

Отримано достовірне зниження частоти серцевих скорочень та артеріального 
тиску в стані спокою у школярів експериментальної групи в результаті застосування 
інноваційних технологій навчання елементам пішохідного туризму. 
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Рис. 8. Показники психофізіологічних можливостей школярів старших класів 
контрольної  (n=22) та експериментальної (n=23) груп до та після проведення 

експерименту: 
1 – загальний час виконання тесту; 2 – час виходу на мінімальну експозицію 

сигналу;  a  –  контрольна група; b – експериментальна група; * – розходження 
достовірні при р<0,05; ** – розходження достовірні при р<0,001;  

  -  до експерименту   -  після експерименту  
 
Крім того, в експериментальній групі спостерігається достовірне зниження 

систолічного артеріального тиску на третій хвилині відновлення після 20 присідань 
(р<0,05), достовірне зниження систолічного артеріального тиску на першій хвилині 
відновлення після бігу протягом 15 с (р<0,05), достовірне зниження систолічного 
артеріального тиску на другій хвилині відновлення після бігу протягом 15 с 
(р<0,001), достовірне зниження діастолічного артеріального тиску на другій та 
четвертій хвилинах відновлення після бігу протягом 15 с (р<0,05), достовірне 
зниження частоти серцевих скорочень на третій та четвертій хвилинах відновлення 
після бігу протягом 15 с (р<0,05, р<0,001). Після бігу протягом 3 хв. в 
експериментальній групі в результаті проведення експерименту виявлено достовірне 
зниження діастолічного тиску на 4 та 5 хвилинах відновлення (р<0,001). 

Таким чином, виходячи з отриманих даних, можна припустити, що 
застосування засобів пішохідного туризму позитивно впливає на стан серцево-
судинної системи, що має надто важливе значення на сучасному етапі. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Теоретичний аналіз наукової та науково-методичної літератури дозволив 
визначити, що на сучасному етапі існує проблема розвитку рухових якостей у 
фізичному вихованні школярів старших класів у зв’язку з їх недостатньою руховою 
активністю. Особливе значення набуває створення нових форм, методів, засобів 
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фізичного виховання, які б не тільки розвивали рухові якості та функціональні 
можливості старшокласників, але й подобалися учням, викликали інтерес до занять 
із фізичного виховання, сприяли духовному розвитку школярів. Одним із таких 
засобів є засіб пішохідного туризму, але залишаються невирішеними протиріччя між 
доцільністю застосування засобів пішохідного туризму у фізичному вихованні 
школярів старших класів і організаційними труднощами проведення занять з 
пішохідного туризму, особливо в містах – індустріальних центрах; практично не 
висвітлено в науковій літературі можливості застосування сучасних форм занять із 
пішохідного туризму у фізичному вихованні школярів; не визначено функціональне 
навантаження на організм підлітків при застосуванні сучасних форм занять з 
пішохідного туризму та інше. Тому виникає необхідність розробки та наукового 
обгрунтування системи інноваційних технологій навчання елементам пішохідному 
туризму школярів старших класів, які б були ефективними, зручними у застосуванні 
та простими у засвоєнні, розвивали рухові якості, функціональні та 
психофізіологічні можливості школярів старших класів. 

2. Виявлено величину навантаження при заняттях із пішохідного  туризму із 
застосуванням сучасних технологій на організм школярів старших класів. 
Встановлено, що проходження мотузкових етапів із застосуванням сучасних 
технологій надає навантаження середньої аеробної потужності. Частота серцевих 
скорочень під час проходження перешкод знаходиться в діапазоні 130-150 уд·хв-1. 
При переході з етапу на етап ЧСС становить 115-131 уд·хв-1, а середнє значення 
ЧСС складає 124,67 уд·хв-1, що свідчить про те, що переходи з етапу на етап 
надають навантаження на організм помірної аеробної потужності. Отримані дані 
свідчать про доцільність застосування сучаcних форм занять із пішохідного туризму 
у фізичному вихованні школярів старших класів у зв’язку з оптимальною 
величиною навантаження, яке надає проходження мотузкових етапів на організм 
дітей даної вікової групи. 

3. Показано, що проходження мотузкових етапів має стимулюючий вплив на 
функціональний стан школярів старших класів, про що свідчить підвищення 
швидкості складної реакції і зменшення часу мінімальної експозиції сигналу в тесті 
на визначення швидкості складної реакції в режимі зворотного зв'язку. До 
проходження маршруту показник часу складної реакції дорівнює 495 мс, а після 
проходження мотузкових етапів даний показник дорівнює 449 мс (р<0,001). Після 
проходження мотузкових етапів спостерігається також достовірне зниження часу 
складної реакції, що реєструється в режимі зворотного зв'язку. До проходження 
маршруту даний показник дорівнює 395,50 мс, а після проходження мотузкових 
етапів даний показник дорівнює 371,75 мс (р<0,001). Мінімальний час експозиції в 
тесті на визначення швидкості складної реакції в режимі зворотного зв'язку до 
проходження мотузкових етапів дорівнює 390 мс, а після проходження мотузкових 
етапів даний показник дорівнює 350 мс; зміна достовірно при р<0,001. 

4. Розроблено систему інноваційних технологій навчання елементам 
пішохідного туризму, яка містить методику застосування смуги мотузкових 
перешкод, методику побудови смуг перешкод, методику тимбілдінгу та інтерактивні 
технології для наочного сприйняття елементів пішохідного туризму. Методика 
навчання елементам пішохідного туризму в процесі розвитку рухових якостей 
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старшокласників складається з наступних частин: робота з мотузками, яка включає 
в’язання туристичних вузлів за допомогою авторських методичних фільмів; 
побудова мотузкової смуги перешкод; побудова мотузкових парків; заняття в 
мотузкових парках; заняття з тимбілдингу; заняття з екологічного туризму. Заняття 
в мотузкових парках містять проходження маршрутів, заняття на скелелазних 
стендах, співпрацю з інструкторами. Заняття з тимбілдингу включають 
проходження смуги перешкод, орієнтування на місцевості, в’язання вузлів на 
швидкість та складність. Заняття з екологічного туризму включають відвідування 
добре збережених природних територій, створення навчально-методичних фільмів  
про збереження природних зон. 

5. Встановлено, що застосування системи інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму  у фізичному вихованні школярів старших класів 
позитивно впливає на рівень  рухової підготовленості. Про це свідчить достовірне 
поліпшення результатів човникового бігу 3х10 м та 4х9 м: в експериментальній 
групі час виконання човникового бігу 3х10 зменшився від 8,33±0,46 с  до 7,52 ±0,34 с  
(р<0,001), час виконання човникового бігу 4х9 м зменшився від 10,61±0,71 с  до 
9,83± 0,45 с (р<0,001). Достовірні зміни спостерігаються також у результатах тесту 
"Проба Яроцького": від 24,84±5,73 с  до  33,55±2,53 с (р<0,001) в експериментальній 
групі. Результати виконання тесту "Проба Ромберга" в результаті проведення 
експерименту в експериментальній групі змінилися від 0,80±0,42 бала до 1,00±0,00 
балів (р<0,001). В експериментальній групі спостерігалося також підвищення 
точності улучень при метанні тенісного м’яча в ціль: від 16,80±6,44 бали до 
24,60±4,90 балів (р<0,05). Аналогічні результати отримано в тесті "Накидання кілець 
на стійку". В експериментальній групі результати підвищились від 7,20±2,04 
улучень до  11,60±1,17 улучень (р<0,001). При виконанні тесту "Фламінго" кількість 
помилок в експериментальній групі в результаті проведення експерименту 
зменшилась від 7,70±1,90 до 3,59±1,37 (р<0,001). У контрольній групі ці зміни не 
достовірні. 

6. Виявлено, що застосування системи інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму позитивно впливає на психофізіологічні 
можливості школярів старших класів. В експериментальній групі спостерігалося  
збільшення часу простих і складних реакцій на зоровий подразник, а також 
поліпшення показників, які характеризують рухливість нервових процесів: в 
експериментальній групі час простої зорово-моторної реакції зменшився від 
311,10±47,65 мс  до 266,20 ±40,44 мс  (р<0,05); в експериментальній групі час реакції 
вибору (2 із 3-х) зменшився від 509,60±45,27 мс  до 464,00±39,41 мс (р<0,05), в 
контрольній групі – від  519,38±52,69 с до 518,38±49,84 с  (р>0,05). В 
експериментальній групі спостерігалося підвищення швидкості реакції в режимі 
зворотного зв’язку: від 410,10±28,82 мс до 366,70±13,52 мс (р<0,001), в контрольній 
групі подібні зміни не достовірні. У експериментальній групі час мінімальної 
експозиції сигналу зменшився від 436,000±83,69 мс до  399,30±57,36 мс (р<0,05), в 
контрольній групі – від 427,50±50,07 до 425,00±49,09 мс (р>0,05). Загальний час 
виконання тесту в експериментальній групі зменшився від 100,50±10,06 с до 
81,80±7,11 с (р<0,001). В контрольній групі ці зміни не достовірні. Час виходу на 
мінімальну експозицію в експериментальній групі змінився від 59,70±13,34 с до 
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43,20±6,73 с (р<0,05), в контрольній групі – від 55,38±14,94 с до 56,13±12,10 с 
(р>0,05). 

7. Встановлено, що в результаті застосування системи інноваційних 
технологій навчання елементам пішохідного туризму спостерігалося підвищення 
сили нервової системи. Про це свідчить зменшення кількості помилок при виконанні 
тесту на швидкість реакції вибору в режимі зворотного зв’язку: від 28,30±3,06 до 
17,80±6,05  (р<0,001) в експериментальній групі, в той час як в контрольній групі 
дані зміни не достовірні (р>0,05). Зменшилася також кількість помилок при 
виконанні тестів на просту зорово-моторну реакцію та реакцію вибору, що свідчить 
про підвищення здатності до концентрації уваги школярів старших класів.  

8. Встановлено, що застосування інноваційних технологій навчання елементам 
пішохідного туризму позитивно впливає на функціональні можливості школярів 
старших класів. Про це свідчить прискорення процесів відновлення за результатами 
проби Летунова в експериментальній групі після проведення експерименту. 
Отримано достовірне зниження частоти серцевих скорочень та артеріального тиску 
в стані спокою у школярів експериментальної групи в результаті застосування 
інноваційних технологій навчання елементам пішохідного туризму. 

Розроблена система інноваційних технологій навчання елементам 
пішохідному туризму є ефективною, зручною у застосуванні та простою у засвоєнні, 
її застосування сприяє розвитку рухових якостей, функціональних та 
психофізіологічних можливостей школярів старших класів. 

У перспективі подальших досліджень планується: 
– вдосконалення системи інноваційних технологій навчання елементам 

пішохідного туризму у фізичному вихованні школярів; 
– визначення впливу застосування системи інноваційних технологій на 

функціональний стан дітей різних вікових груп; 
– розширення сфери застосування інноваційних технологій навчання 

елементам пішохідного туризму у фізичному вихованні та оздоровчій фізичній 
культурі представників різних груп населення.  

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
Роботи, в яких відображені основні наукові результати дисертації 

1. Веревочные парки как средство повышения  двигательной активности 
учащейся молодежи / [Козина Ж.Л., Козин С.В., Антонов О.В., Гринь Л.В.] / 
Физическое воспитание студентов // научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-
ХГАДИ, 2011. –  №. 6. –  С.40-45. http://www.sportedu.org.ua/html/arhive-e.html 
Журнал входить до науковометричних баз Світу: Ulrich's Periodicals Directory; 
WorldCat; DOAJ; CABI; CAB Direct; Google Scholar; Academic Journals Database; 
CORE; PBN. 

2. Изменение функциональногосостояния школьников старших классов при 
прохождении препятствий веревочного парка / [Козина Ж.Л., Антонов О.В., Козин 
С.В., Гринь Л.В.] // Физическое воспитание студентов // научный журнал. – Харьков, 
ХООНОКУ-ХГАДИ 2012. – №. 3 – С.61-67. http://www.sportedu.org.ua/html/arhive-
e.html. Журнал входить до науковометричних баз Світу: Ulrich's Periodicals 
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Directory; WorldCat; DOAJ; CABI; CAB Direct; Google Scholar; Academic Journals 
Database; CORE; PBN. Особистий внесок здобувача полягає у розробці інноваційної 
програми, організації дослідження. 

3. Применение элементов пешеходного туризма для оптимизации 
функционального состояния школьников старших классов / [Козина Ж.Л., 
Антонов О.В., Козин С.В.] // Вісник Чернігівського державного педагогічного 
університету ім. Т.Г. Шевченка / Міжнародна наукова конференція 2012 року 
Чернігів, 2012 – Т1. С.188-194. Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні 
мети та завдань роботи, проведенні експериментальних досліджень, аналізі 
отриманих результатів. 

4. Антонов О.В. Інноваційні технології ігрової спрямованості із 
застосуванням засобів пішохідного туризму для розвитку психомоторних здібностей 
школярів старших класів / Антонов О.В. // Вісник Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка / Міжнародна наукова конференція 
2013 року Чернігів, 2013 – Т1. С 17-28.  

5. Козина Ж.Л. Применение информационных технологий при изложении 
здоровьесберегающих дисциплин (на примере курса "Организация краеведческо-
туристической деятельности" на факультетах физического воспитания 
педагогических вузов / Ж.Л. Козина, Н.А. Коломиец, О.В. Антонов // Физическое 
воспитание студентов творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. 
Ермакова С.С. – Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2008. – № 6. – С. 20-26. 
http://www.sportedu.org.ua/html/arhive-e.html. Журнал входить до науковометричних 
баз Світу: Ulrich's Periodicals Directory; WorldCat; DOAJ; CABI; CAB Direct; Google 
Scholar; Academic Journals Database; CORE; PBN. Особистий внесок здобувача 
полягає у формулюванні мети та завдань роботи, проведенні експериментальних 
досліджень, аналізі отриманих результатів. 

6. Скрипченко И.Т. Результаты количественного определения основных 
показателей технической подготовленности начинающих ориентровщиков / 
И.Т. Скрипченко, Ф.Н. Должко, О.В. Антонов // Физическое воспитание студентов 
творческих специальностей: сб.научн.трудов под ред.проф. Ермакова С.С. – 
Харьков: ХДАДИ (ХХПИ), 2009. – № 4. – С. 154-161. 
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Scholar; Academic Journals Database; CORE; PBN. Особистий внесок здобувача 
полягає у формулюванні мети та завдань роботи, проведенні експериментальних 
досліджень, аналізі отриманих результатів. 
 

Опубліковані роботи апробаційного характеру 
7. Козина Ж.Л. Мотузкові парки, як інноваційна технологія оптимізації 

функціонального стану школярів старших класів / Козін С.В., Козіна Ж.Л., 
Антонов О.В. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти: Матеріали наукової 
конференції (21-22 квітня 2011р М Харків..) / Харк. нац.пед.університет ім.. 
Г.С. Сковороди. – Харків: "ОВС" 2012. – С.12-15. Особистий внесок здобувача 
полягає у розробці інноваційної програми, організації дослідження. 
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развития споривных инр и единоборств в высших учебных заведениях – Сборник 
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спорт в высших учебных заведениях. – Белгород, 2011. – С. 173-177. Особистий 
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індивідуальних особливостей: методичні розробки для студентів вищих навчальних 
закладів / [Ж.Л. Козіна, Н.А. Коломієць, О.В. Антонов та ін.] // Харків, 2012. – 36 с. 
Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних досліджень, 
аналізі отриманих результатів. 

11.Развитие психофизиологических возможностей и физических качеств как 
основа профессиональной подготовки водителей / [Левтеров А.И., Клец Д.М., 
Козин А.В., Антонов О.В.] // Здоровьесберегающие технологии, физическая 
реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях // Сборник статей под ред. 
Ермакова С.С. / ІІІ Международная научная конференция 26 ноября 2010 года. – 
Белгород – Красноярск – Харьков, 2010. – С.34-38. Особистий внесок здобувача 
полягає у проведенні експериментальних досліджень, аналізі отриманих 
результатів. 

12.  Сайт "HEALTH-INFORSPACE" як єдина електронна інформаційна система 
наукових видань з фізичної культури / [Єрмаков С.С., Овсянніков О.О., 
Меньшеніна О.В., Антонов О.В.] // Физическое воспитание и спорт в высших 
учебных заведениях: сб.научн.трудов под ред. Ермакова С.С. – Харьков : ХГАДИ 
(ХХПИ), 2010. – С.28-32. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні 
експериментальних досліджень, аналізі отриманих результатів. 

13.  Міжнародні зразки для створення єдиної електронної бази видань з 
фізичної культури та спорту / [Козіна Ж.Л., Церковна О.В., Овсянніков О.О., 
Антонов О.В.] // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : 
сб.научн.трудов под ред. Ермакова С.С. – Харьков : ХГАДИ (ХХПИ), 2010. – С.38-
42. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні експериментальних 
досліджень, аналізі отриманих результатів. 

14.  Коломиец Н.А. Регрессионные модели физиологических и 
психофизиологических показателей при прохождении соревновательных дистанций 
квалифицированными ориентировщиками / [Коломиец Н.А., Козина Ж.Л., 
Антонов О.В. та ін.]  // Физическое воспитание студентов : сб.научн. трудов под ред. 
Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2009. – № 3 С.37-46. Особистий внесок 
здобувача полягає у проведенні експериментальних досліджень, аналізі отриманих 
результатів. 
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15. А.с. № 51092 Україна. Аудіовізуальний твір "Учебное видеопособие по 
технике завязывания туристских узлов с анимационными иллюстрациями (слайд-
фильм)" по заявці № 51321 від 03.07.2013. Козіна Ж.Л., Антонов О.В., Рєпко О.О., 
Ткаченко К.В., Козін С.В. – Опубліковано в офіційному бюлетені Державного 
департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 
"Авторське право і суміжні права". – 2013. Особистий внесок здобувача полягає у 
розробці навчального матеріалу щодо застосування різних елементів техніки 
безпеки в спортивному туризмі та скелелазінні.  

 
 

АНОТАЦІЇ   
Антонов О.В. Розвиток рухових якостей старшокласників на заняттях з 

пішохідного туризму у позашкільних навчальних закладах. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 
здоров’я). – Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка", Луганськ, 2014. 

Дисертація присвячена проблемі,  пов’язаній   вдосконаленню фізичного 
виховання учнів старших класів у позашкільних навчальних закладах шляхом  
застосуванню  інноваційних  технологій  пішохідного туризму  для  підвищення  
рівня рухової активності та задоволення психологічних потреб учнівської молоді, 
що є актуальним завданням сучасного фізичного виховання і спортивної науки. 

У дослідженні взяли участь 42 учні 10-х класів у першій серії досліджень; у 
другій серії досліджень взяли участь також 42 школяра 10-х класів, які склали 
контрольну (21 особа) та експериментальну (21 особа) групи. 

В дисертації розроблено систему інноваційних технологій навчання елементам 
пішохідного туризму, яка містить вправи із застосуванням смуги мотузкових 
перешкод, методику побудови смуг перешкод, методику тимбілдінгу та інтерактивні 
технології для наочного сприйняття елементів пішохідного туризму. 

Проведено науковий аналіз впливу навантаження із застосуванням 
інноваційних технологій навчання елементам пішохідного туризму на 
функціональний стан школярів старших класів; встановлено, що проходження 
мотузкових перешкод надає навантаження середньої аеробної потужності; показано, 
що проходження мотузкових перешкод надає стимулюючий вплив на стан нервової 
системи. 

Визначено позитивний вплив застосування інноваційних технологій навчання 
елементам пішохідного туризму на рівень рухової підготовленості, стан серцево-
судинної та нервової систем, психофізіологічні та функціональні можливості 
школярів старших класів.  

Ключові слова: туризм, мотузковий парк, тимбілдінг, рухові якості, 
психофізіологічні можливості, інноваційні технології, фізичне виховання, учні. 

Антонов О.В. Развитие двигательных качеств старшеклассников на 
занятиях по пешеходному туризму во внешкольных учебных заведениях. – На 
правах рукописи. 



 19 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (физическая культура, основы 
здоровья). – Государственное учреждение "Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко", Луганск, 2014. 

Диссертация посвящена проблеме, посвященной совершенствованию 
физическому воспитанию во внешкольных учебных заведениях путем применения 
инновационных технологий пешеходного туризма и их использования для 
повышения уровня двигательной активности и удовлетворения психологических 
потребностей учащейся молодежи, что является актуальной задачей современного 
физического воспитания и спортивной науки. 

В исследовании приняли участие 42 ученика 10-х классов в первой серии 
исследований; во второй серии исследований также приняли участие также 42 
школьника 10-х классов, которые составили контрольную (21 человек) и 
экспериментальную (21 человек) группы. 

В работе проведен научный анализ влияния физических упражнений с 
элементами пешеходного туризма на уровень двигательной подготовленности, 
психофизиологическое и функциональное состояние школьников старших классов. 
Показано, что в настоящее время физические упражнения с применением элементов 
пешеходного туризма являются эффективным средством для повышения уровня 
двигательной активности и удовлетворения психологических потребностей 
школьников старших классов. 

Разработана система инновационных технологий обучения элементам 
пешеходного туризма, которая содержит упражнения с применением полосы 
веревочных препятствий, авторские инновационные технологии построения полос 
препятствий, авторские интерактивные технологии обучения для наглядного 
восприятия элементов пешеходного туризма, средства экологического туризма.  

Разработана методика применения инновационных технологий обучения 
элементам пешеходного туризма для развития двигательных качеств 
старшеклассников, которая состоит из следующих частей: работа с веревками, 
которая включает вязание туристских узлов, изучение которых происходит с 
помощью авторских методических фильмов и литературы; построение веревочной 
полосы препятствий; построение веревочных парков с помощью полученных 
навыков по построению веревочной полосы препятствий; занятия в веревочных 
парках; занятия по тимбилдингу; занятия по экологическому туризму, которые 
включают посещение хорошо сохранившихся природных территорий, создание 
учебно-методических фильмов о сохранении природных зон. 

Установлено, что применение разработанных инновационных технологий 
обучения элементам пешеходного туризма в физическом воспитании школьников 
старших классов положительно влияет на уровень развития двигательных качеств. 
Применение разработанных инновационных технологий обучения элементам 
пешеходного туризма положительно влияет на психофизиологическое состояние 
школьников старших классов. 

Установлено, что в результате применения инновационных технологий 
обучения элементам пешеходного туризма наблюдалось повышение силы нервной 
системы, которая является наследственным качеством, и ее изменение возможно в 
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ограниченных величинах под влиянием адекватных факторов. Установлено, что 
применение инновационных технологий обучения элементам пешеходного туризма 
положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом 
свидетельствует ускорение процессов восстановления по результатам пробы 
Летунова в экспериментальной группе после проведения эксперимента. Получено 
достоверное снижение частоты сердечных сокращений и артериального давления в 
состоянии покоя у школьников экспериментальной группы в результате применения 
инновационных технологий обучения элементам пешеходного туризма. 

Разработанная система инновационных технологий обучения элементам 
пешеходному туризму является эффективной, удобной в применении и простой в 
освоении, ее применение способствует развитию двигательных качеств, 
функциональных и психофизиологических возможностей школьников старших 
классов. 

Ключевые слова: туризм, веревочный парк, тимбилдинг, двигательные 
качества, психофизиологические возможности, инновационные технологии, 
физическое воспитание, ученики. 
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Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 
– Theory and Methods of Education (Physical Education, Health Fundamentals). – State 
establishment " Lugansk National Taras Shevchenko", Lugansk, 2014. 

The thesis is devoted to problems related to improvement of physical education high 
school students in after-school education through the use of innovative technologies hiking 
to improve motor performance and satisfaction of psychological needs of students, which 
is an important task of modern physical education and sports science. 

The study involved 42 students of the 10th grade in the first series of studies; in the 
second series of studies was also attended by 42 pupils of the 10th grade that in the control 
(21 people) and experimental (21 people) group. 

In the thesis the system of innovative learning technologies hiking elements 
containing Exercises using strip rope, jumping, obstacle course method of construction, 
method tymbildinh and interactive technology for visual perception elements hiking. 
The scientific analysis of the impact loading using innovative technology training elements 
hiking on the functional status of high school students; found that the passage of rope 
obstacles provides load average aerobic capacity; shown that the passage of rope obstacles 
provides a stimulating impact on the nervous system. 

Positive impact of the use of innovative learning technologies elements hiking on 
the level of motor fitness, cardiovascular and nervous systems, and physiological 
functionality of high school students. 

Keywords: tourism, rope park, tymbildinh, motor quality, physiological features, 
innovative technology, physical education, students. 
 
 





 


