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У статті, на основі систематизації та аналізу 
літературних даних та проведеного дослідження, 
визначена оздоровча цінність туризму та її вплив 
на показники рівня фізичних здібностей підлітків. 
Мета дослідження – обґрунтувати та перевірити 
ефективність впливу туристсько–краєзнавчої ді-
яльності на розвиток фізичних якостей учнів серед-
нього шкільного віку. Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення даних науково–методичної літера-
тури; педагогічні тестування: біг 30 м; підтягування 
на перекладині, разів; стрибок у довжину з місця; 
човниковий біг 4 х 9м; нахил тулуба вперед, см; біг 
2000м, хв., с.; методи математичної статистики. 
Дослідження здійснювалися на базі. Учасниками 
експерименту стали учні ЗОШ № 7 м. Переяслав–
Хмельницький. Школярі 13–14 років були поділені 
на 2 контрольні (15 хлопців і 15 дівчат) та 2 експе-
риментальні (15 хлопців і 15 дівчат) групи, які були 
приблизно однорідними за показниками фізичної 
підготовленості. Сучасний стан організації та здійс-
нення туристсько–краєзнавчої діяльності з учнями 
середнього шкільного віку, як ефективної форми 
розвитку особистості, вступає у протиріччя з вимо-
гами часу і можливостями закладів позашкільної 
освіти щодо її ефективного здійснення. В результа-
ті дослідження виявлено позитивну динаміку у по-
казниках фізичних якостей, а саме: показник швид-
кісних здібностей у хлопців зріс на 7,8%, у дівчат – 
10,9%. У показниках витривалості спостерігаємо 
приріст у хлопців 2,9%, а у дівчат – 5,2%. Показни-
ки швидкісно–силових якостей зросли у хлопців на 
4.8%, а в дівчат – на 6,6%.; показник спритності як 
у хлопців, так і у дівчат – на 26%; гнучкість – на 5% 
у хлопців і у дівчат. Доповнено дані про важливий 
чинник пізнання минулого й сучасного держави, 
формування патріотизму, національної самосвідо-
мості, бережливого ставлення до природи. Водно-
час оздоровчо–спортивний туризм виступає ефек-
тивним засобом фізичного вдосконалення, форму-
вання функціональних резервів, які в значній мірі 
визначають стан соматичного здоров’я людини 
Проведений експеримент дав змогу стверджувати, 

що раціонально організований руховий режим у 
поєднанні із систематичним перебуванням на сві-
жому повітрі сприяє пристосуванню організму до 
більш високих фізичних навантажень та підвищен-
ню фізичної підготовленості зокрема. 

Ключові слова: туризм, учні середнього 
шкільного віку, фізичні якості. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Наукова робота проведена у 
рамках НДР «Теоретико–методичні основи фор-
мування спортивного стилю життя підростаючого 
покоління України», № державної реєстрації 
0104U003129. 

Вступ. Реформа загальноосвітньої школи, що 
має на меті підвищення рівня освіти й виховання 
учнівської молоді в нових суспільно–економічних 
умовах орієнтує суспільство на всебічний розвиток 
підростаючого покоління через широкомасштабне 
розширення оздоровчо–спортивної й туристсько–
краєзнавчої діяльності [1, 2, 3].  

Сучасні науковці відмічають, що одним із най-
кращих факторів виховання та формування особи-
стості є туристсько–краєзнавча діяльність [4–7]. 
Різні аспекти виховання особистості засобами 
шкільного туризму і краєзнавства в сучасних умо-
вах досліджували [4, 8–10] та інші.  

Туристсько–краєзнавча діяльність у школі зав-
жди розглядалась як важливий чинник пізнання 
минулого й сучасного держави, формування патрі-
отизму, національної самосвідомості, бережливого 
ставлення до природи. Водночас оздоровчо–
спортивний туризм виступає ефективним засобом 
фізичного вдосконалення, формування функціо-
нальних резервів, які в значній мірі визначають 
стан соматичного здоров’я людини [11, 12]. 

Тому, на наш погляд, проблема розробки нау-
ково–обґрунтованого підходу до розвитку фізичних 
якостей учнів середнього шкільного віку в процесі 
туристсько–краєзнавчої діяльності є досить акту-
альною.  

Мета дослідження – обґрунтувати та переві-
рити ефективність впливу туристсько–краєзнавчої 
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діяльності на показники фізичних якостей учнів 
середнього шкільного віку. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення 
даних науково–методичної літератури; педагогічні 
(педагогічний експеримент, педагогічні тестування: 
біг 30 м; підтягування на перекладині, разів; стри-
бок у довжину з місця; човниковий біг 4 х 9м; нахил 
тулуба вперед, см; біг 2000м, хв.,с.); методи мате-
матичної статистики, зокрема, для визначення роз-
біжності (подібності) показників ЕГ і КГ застосову-
вався статистичний критерій вірогідності Стьюден-
та (t). Дослідження, їх аналіз, висновки здійснюва-
лися на базі ЗОШ № 7 м. Переяслав–Хмельниць-
кий. Учасники експерименту (школярі 13–14 років) 
були поділені на 2 контрольні (15 хлопців і 15 дів-
чат) та 2 експериментальні (15 хлопців і 15 дівчат) 
групи, які були приблизно однорідними за показни-
ками фізичної підготовленості. Групи ЕГ займалися 
за експериментальною програмою занять, яка пе-
редбачала включення елементів туристсько–
краєзнавчої діяльності в кожен урок з фізичної ку-
льтури, а також широке використання засобів тури-
зму в позашкільній роботі. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Туристсько–краєзнавча діяльність – це системно 
організоване життя дітей, у якому однаково пред-
ставлені всі сфери життєдіяльності дитини. Турист-
сько–краєзнавча діяльність, як один із важливих 
засобів фізичного виховання, має велике значення 
для виховання підростаючого покоління.  

Для визначення динаміки фізичної підготовле-
ності учнів, які займаються туристсько–крає-
знавчою діяльністю, були порівняні середні показ-
ники тестувань на початку та після проведення 
експериментального дослідження (табл. 1). На 
початку дослідної роботи середні показники бігу на 
30 м становили в хлопців 5,1±0,04 с, у дівчат – 
5,5±0,05 с, після експерименту – відповідно, 
4,7±0,04 с та 4,9±0,03 с. У хлопців і дівчат просте-
жувалася тенденція до збільшення швидкості про-
тягом експерименту, а саме: у хлопців показник 
швидкості зріс на 0,4 с, а в дівчат – на 0,6 с. 

На початку експерименту середні показники 
тесту «біг на 2000 м» у юних туристів становили у 
хлопців 9,49±0,25 хв, у дівчат – 11,30±0,40 хв, після 
експерименту – відповідно, 9,21±0,27 хв і 10,41± 

±0,35 хв. Протягом експерименту показник витри-
валості в хлопців зріс на 0,28 хв, у дівчат – на  
0,59 хв. Аналогічні дані відображені у дослідженні 
О. Топоркова [13]. 

На початку дослідження середні результати 
тесту «нахили тулуба вперед» становили в хлопців 
10±0,4 см, у дівчат – 15±0,6 см, після експеримен-
ту – відповідно, 12±0,5 см та 17±0,4 см. Як у хлоп-
ців, так і в дівчат показник гнучкості зріс на 2 см. 

На початку експериментальної роботи в хлоп-
ців результати тестового завдання «підтягування 
на перекладині» становили 9±0,24 разів, у дівчат – 
15±0,51 разів, після експерименту – відповідно, 
11±0,35 разів і 18±0,47 разів. У хлопців та дівчат 
простежувалася тенденція до збільшення сили 
протягом експерименту, а саме: у хлопців на 2 ра-
зи, а в дівчат – на 3 рази. 

Середні результати тесту «човниковий біг»  
4х9 м зросли як у хлопців, так і в дівчат протягом 
експериментальної роботи. На початку експериме-
нту хлопці виконали це тестування за 9,7±0,04 с, 
дівчата – за 10,6±0,03 с, після експерименту – від-
повідно, хлопці за 9,4±0,02 с, а дівчата за 10,3± 
±0,04 с. Динаміка показника спритності протягом 
експерименту в хлопців та в дівчат становила 0,3 с. 

На початку експерименту середні показники 
тестових випробувань «стрибки в довжину з місця» 
становили в хлопців 205±3,5 см, у дівчат – 180± 
±4,0 см, після експерименту – відповідно, у хлопців 
215±3,9 см і в дівчат 192±4,2 см. Протягом експе-
рименту показники швидкісно–силових якостей 
збільшилися в хлопців на 10 см, а в дівчат – на  
12 с. Деякі не значні відмінності цих показників за-
значені у дослідженнях [14]. Отже, недостатня ру-
хова активність знижує функціональні можливості 
організму підлітків, у результаті чого вповільнюєть-
ся моторний розвиток. За результатами власного 
дослідження ми підтримуємо думку Т. П. Галенко 
[15], що велике значення під час формування інте-
ресу школярів до туристсько–краєзнавчої діяльнос-
ті мають узгоджені дії школи, учителя фізичної 
культури, учнів і батьків. 

Показники тестування протягом експерименту 
зросли в учнів, які займалися туризмом, що свідчить 
про позитивну динаміку фізичної підготовленості 
підлітків та підтверджує результати досліджень  

Таблиця 1 – Середні показники фізичної підготовленості учнів на початку та після експерименту (М±m) 

  Стать Біг на 30 м 
(с) 

Біг на 2000 
м 

(хв., с) 

Нахили 
тулуба впе-

ред (см) 

Підтягування на 
перекладині 

(разів) 

«Човниковий 
Біг» 4х9 м (с) 

Стрибки 
в довжину 

з місця (см) 

на початку 
експерименту 

хл. 5,1±0,04 9,49±0,25 +10±0,4 9±0,24 9,7±0,04 205±3,5 

д. 5,5±0,05 11,30±0,40 +15±0,6 15±0,51 10,6±0,03 180±4,0 

після експери-
менту 

хл 4,7±0,04 9,21±0,27 +12±0,5 11±0,35 9,4±0,02 215±3,9 

д. 4,9±0,03 10,41±0,35 +17±0,4 18±0,47 10,3±0,04 192±4,2 
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[4, 16] та інших науковців. Проведений експери-
мент дав змогу стверджувати, що раціонально ор-
ганізований руховий режим у поєднанні із система-
тичним перебуванням на свіжому повітрі сприяє 
пристосуванню організму до більш високих фізич-
них навантажень та підвищенню фізичної підготов-
леності. Що, зокрема, підтверджує висновки  
[13, 14].  

Оцінюючи вплив туристично–краєзнавчої робо-
ти на рівень фізичного розвитку хлопців та дівчат 
13–14 років, виявили, позитивну динаміку у фізич-
ному розвитку школярів, а саме збільшення життє-
вої ємності легень та незначне зростання маси 
тіла. Аналогічні дані отримані науковцями [12, 17]. 

Висновки. Показники тестування протягом 
експерименту зросли в учнів, які займалися туриз-
мом, що свідчить про позитивну динаміку фізичної 
підготовленості підлітків. Встановлено приріст ма-
си тіла у 13ти річних дівчат на 5,1 % (t = 4,51), а  
14–ти річних на 4,8 % (t = 4,60). Маса тіла у 14–ти 
річних хлопців зросла на 4,2 % (t = 3,65). Виявлено 
позитивну динаміку і у показниках фізичних якос-

тей, а саме: показники швидкісно–силових якостей 
збільшилися в хлопців на 10 см, а в дівчат – на  
12 с.; показник спритності в хлопців та в дівчат на 
0,3 с; показник гнучкості зріс на 2 см у хлопців і у 
дівчат.  

Проведений експеримент дав змогу стверджу-
вати, що раціонально організований руховий ре-
жим у поєднанні із систематичним перебуванням 
на свіжому повітрі сприяє пристосуванню організму 
до більш високих фізичних навантажень та підви-
щенню фізичної підготовленості зокрема. 

Перспективи подальших досліджень. Здійс-
нене нами дослідження не вичерпує всієї пробле-
матики щодо значення туристсько–краєзнавчої 
діяльність як засобу розвитку фізичних здібностей 
підлітків. Подальшого наукового пошуку потребу-
ють: дослідження психолого–педагогічних основ 
формування спортивного стилю життя підлітків; 
аналіз ролі туристсько–краєзнавчої діяльності у 
навчанні і вихованні підлітків; планування засобів 
фізичної, технічної і теоретичної підготовки юних 
туристів тощо. 
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УДК 796.011.1:[796.5:908  
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО–КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Полищук В. 
Резюме. В статье, на основе систематизации и анализа литературных данных и проведенного иссле-

дования, определена оздоровительная ценность туризма и ее влияние на показатели уровня физических 
способностей подростков.  

Цель исследования – обосновать и проверить эффективность влияния туристско–краеведческой дея-
тельности на развитие физических качеств учащихся среднего школьного возраста. Методы исследова-
ния: анализ и обобщение данных научно–методической литературы; педагогические тестирования: бег 
30 м; подтягивание на перекладине, раз; прыжок в длину с места; челночный бег 4 х 9м; наклон тулови-
ща вперед, см; бег 2000м, мин,с.; методы математической статистики.  

Исследования осуществлялись на базе. Участниками эксперимента стали ученики СОШ № 7 г. Пере-
яслав–Хмельницкий. Школьники 13–14 лет были разделены на 2 контрольные (15 парней и 15 девушек) 
и 2 экспериментальные (15 парней и 15 девушек) группы, которые были приблизительно однородными 
по показателям физической подготовленности. Современное состояние организации и осуществления 
туристско–краеведческой деятельности с учащимися среднего школьного возраста, как эффективной 
формы развития личности, вступает в противоречие с требованиями времени и возможностями учрежде-
ний внешкольного образования относительно ее эффективного осуществления. В результате исследова-
ния выявлено положительную динамику в показателях физических качеств, а именно: показатель скоро-
стных способностей у ребят возрос на 7,8 %, у девушек – 10,9 %. В показателях выносливости наблюда-
ем прирост у ребят 2,9 %, а у девочек – 5,2 %. Показатели скоростно–силовых качеств выросли у ребят 
на 4.8 %, а у девушек – на 6,6 %.; показатель ловкости как у парней, так и у девушек на 26 %; гибкость – 
на 5 % у парней и у девушек. Дополнен данные о важный фактор познания прошлого и современного 
государства, формирование патриотизма, национального самосознания, бережного отношения к приро-
де. В то же время оздоровительно–спортивный туризм выступает эффективным средством физического 
совершенствования, формирования функциональных резервов, которые в значительной степени опре-
деляют состояние соматического здоровья человека Проведенный эксперимент дал возможность утвер-
ждать, что рационально организованный двигательный режим в сочетании с систематическим пребыва-
нием на свежем воздухе способствует приспособлению организма к более высоким физическим нагруз-
кам и повышению физической подготовленности в частности. 

Ключевые слова: туризм, учащиеся среднего школьного возраста, физические качества. 
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The Influence of Tourist and Local History Activity on Indicators  
of Physical Fitness of Middle School Pupils 
Polishchuk V. 
Abstract. In the article we determined the health value of tourism and its impact on the level of physical 

abilities in teenagers on the basis of systematization and analysis of literary data of the study.  
The purpose of the study was to justify and verify the effectiveness of the impact of tourism and local history 

activities on the development of physical abilities of pupils in basic education. Research methods: analysis and 
generalization of data of scientific and methodical literature; pedagogical (pedagogical observation, pedagogical 
experiment, pedagogical testing: running 30 m; pull–UPS, time; a long jump from place; Shuttle run 4 x 9 m; tilt 
torso forward, cm; Jogging 2000 m, min, S.); methods of mathematical statistics. 

Results and discussion. Analysis of the system of physical education within the school indicates that training 
with elements of tourism is fully able to meet the objectives for improving children’s health in complex with de-
velopment of motor skills. Testing rates increased during the experiment in students who were engaged in tour-
ism, which testifies to positive dynamics of physical fitness of adolescents. The current state of organization and 
implementation of tourist and local history activities with students of secondary school age, as an effective form 
of personality development, contradicts the requirements of time and opportunities of out–of–school educational 
institutions for its effective implementation. The increase in body weight of 13–year–old girls was 5.1 %  
(t = 4.51), and 14–year–old girls significantly increased their body weight by 4.8 % (t = 4.60). Body weight in  
14–year–old boys significantly increased by 4.2 % (t = 3.65). Positive dynamics was also revealed in terms of 
physical qualities, namely: indicators of speed and power qualities increased in children by 10 cm, and in girls – 
by 12 cm; dexterity in boys and girls was 0.3 s; the indicator of flexibility increased by 2 cm both in boys and 
girls.  

Conclusion. The experiment offered the opportunity to argue that rationally organized motor mode in combi-
nation with a systematic exposure to the outdoors contributes to the adaptation of the organism to high physical 
activity and increase physical fitness in particular. 

Keywords: tourism, teenagers, physical abilities. 
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