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В статі представлено теоретичний аналіз та узагальнено підходи щодо використання засобів активного 
туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді. На основі теоретичного аналізу та узагальнення 
даних науково-методичної літератури виявлено, що потреба молоді у активному відпочинку, є невід’ємною 
складовою гармонійної, всебічно розвиненої сучасної людини. Активний туризм розглядається як один із 
видів відновлення студентської молоді після навчання, а його основні компоненти задовольняють потребу 
у руховій активності. Доведено, що відтворююча функція активного туризму спрямована на відновлення 
сил, витрачених студентами під час навчання у вищому навчальному закладі.
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Постановка проблеми. Представлені дані 
у сучасній літературі засвідчують стійкі 

тенденції до зменшення обсягу рухової актив-
ності студентів, що негативно позначається на 
показниках їхнього фізичного стану, саме тому 
особливої соціальної значущості набувають пи-
тання раціонального формування, збереження та 
зміцнення здоров’я студентської молоді. Врахо-
вуючи те, що в сучасному суспільстві прослід-
ковуються прогресуючі тенденції до збільшення 
кількості вільного часу, але нажаль студентська 
молодь використовує цей час нераціонально та 
неефективно, з недостатньою користю для влас-
ного здоров’я [1].

Аналіз та узагальнення провідного досвіду 
організації оздоровчо-рекреаційних занять пере-
конливо свідчить на користь того, що однією з 
перспективних форм залучення студентів до ру-
хової активності є використання засобів активно-
го туризму [3]. Такі форми занять безпосередньо 
впливають на вирішення великого комплексу со-
ціально-педагогічних завдань, а саме: визначен-
ня свого місця в соціумі, психологічного розван-
таження, компенсування недоліку позитивних 
емоцій, оптимізації спілкування з оточуючими, 
організації змістовного дозвілля, підвищення рів-
ня рухової активності.

Активний туризм, посідаючи важливе місце 
в суспільстві, виконує найважливіші соціальні 
функції: відновлення психофізичних ресурсів 
суспільства; сприяє працездатності людини і ра-
ціональному використанню дозвілля. Тому акту-
альним є вивчення підходів щодо використання 
засобів активного туризму в рекреаційній діяль-
ності студентської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз даних наукової літератури свідчить, що 
одним з найбільш дієвих засобів відпочинку та 
рекреації є туризм [4]. «Активний туризм» як 
поняття почало формуватися з початком пере-
міщень значної кількості людей з метою змістов-
ного проведення дозвілля. Словник туристських 
термінів вказує, що активний туризм здійснює 
діяльність з метою розвитку фізичних сил, а про-
відною серед цієї діяльності є спортивна мета, 

також включає рекреаційну діяльність з вико-
ристанням активних способів пересування.

Активний туризм позиціонується як форма 
подорожей з активними способами пересуван-
ня або здійснюваних за допомогою м’язових зу-
силь чи спеціального спорядження. В сучасному 
суспільстві активний туризм виконує цілий ряд 
функцій серед яких найважливішими є: оздоров-
ча, профілактична, реабілітаційна, навчальна та 
виховна.

Згідно досліджень проведених В.О. Кашубою 
та О.В. Андрєєвою [8] активний туризм є одним 
з популярних видів рекреаційної діяльності на-
селення. Проведені нами дослідження виявили 
основні потреби молоді в спілкуванні, розвагах, 
активному й рухливому відпочинку. Всі ці по-
треби можна реалізувати в активному туризмі. 
Основною функцією активного туризму, із со-
ціальної точки зору, можна визнати відтворю-
ючу функцію, спрямовану на відновлення сил, 
витрачених при виконанні певних виробничих 
і побутових функцій. При цьому відпочинок не 
обмежується інертною формою та відновленням 
фізичних і психічних сил, а включає розваги, що 
забезпечують зміни характеру діяльності й на-
вколишніх умов, активне пізнання нових явищ 
природи, культури тощо.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Впродовж останніх років в 
Україні розвиваються нові, нетрадиційні види 
рекреаційно-туристичної діяльності: сільський 
туризм, агротуризм, екотуризм, екстремальний 
туризм (полювання; рафтинг – практикується 
на швидких ріках в надувних латексних човнах; 
дайвінг – ознайомлення туриста з підводним 
світом; сноубординг – спуск по снігу з гірських 
схилів на спеціально обладнаній дошці; вейкбор-
динг – комбінація водних лиж, сноуборду, скейту 
і серфінгу; фрірайд – спуск по схилах гір, де не 
прокладено спеціальних трас; польоти на пові-
тряних кулях та дельтапланах; прогулянки по 
гірських дорогах на квадроциклах). 

Аналіз зарубіжного досвіду свідчить, що сег-
мент активного, пригодницького й екстремаль-
ного туризму, що швидко зростає закордоном. 
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Зарубіжна індустрія активних видів туризму по-
діляється на екстремальний туризм, «треккінг» 
(активні тури) і пригодницький туризм.

Формулювання цілей статті. Теоретичний 
аналіз та узагальнення підходів підходів щодо 
використання засобів активного туризму в ре-
креаційній діяльності студентської молоді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Можна з впевненістю сказати, що комплекс різ-
номанітних сучасних потреб молоді, як специ-
фічної соціальної групи може бути реалізований 
у рекреаційно-туристській діяльності. В науко-
вих працях О.І. Генісаретського. і Н.І. Подунової 
було розглянуто функції культурно-дозвільної 
діяльності туризму, які є характерними для мо-
лоді. Функція пізнання навколишнього світу мо-
лоддю ставить за пріоритетну мету інформацію 
й організацію пізнавальної активності молоді, по-
ширення комплексу різноманітних соціально-гу-
манітарних знань. Прагнення до пізнання завжди 
було невід’ємною частиною молоді. В свою чергу, 
залучення до матеріальних і духовних цінностей 
сприяє поширенню культурних цінностей у мо-
лодіжному середовищі та вносить свій вклад у 
розвиток естетичних поглядів підростаючого по-
коління, викликає в нього почуття патріотизму, 
що як наслідок впливає на розвиток культури. 
Реалізація творчого потенціалу особистості до-
зволяє знайти застосування всіх умінь, навичок 
молоді в активному туризмі. 

Тому, можна з впевненістю казати, що органі-
зація нерегламентованого спілкування учасників 
подорожі або комунікативна функція – це орга-
нізація спілкування молодих туристів для обго-
ворення загальних питань і невимушеного обмі-
ну інформацією про які-небудь події, інтереси, 
захоплення, зіставлення оцінок, думок, поглядів. 
Продуктивний відпочинок і розваги максимально 
сприяють повноцінному відпочинку молоді, від-
новленню їх фізичних і духовних сил, організації 
активних дозвільних занять і розваг у активно-
му туризмі, що забезпечують розмаїтість діяль-
ності, зміну вражень, позитивний емоційний на-
стрій, зняття напруги та втоми [5].

Туристичні подорожі та походи, які пов’язані з 
безпосереднім контактом із природою, здатні пе-
ремістити мешканця міста в нове ландшафтно-клі-
матичне середовище. Такий тісний взаємозв’язок 
в походах з природою, виробляє вміння бачити і 
насолоджуватися красою природи, що має неоці-
ненне психологічне значення, яке збагачує люди-
ну духовно. Достатньо важливе значення в цьому 
відношенні має і виховання у туриста почуття 
колективізму, допитливості, патріотизму, спраги 
подолання перешкод та інших цінних морально-
вольових якостей, що відіграють вирішальну роль 
в профілактиці нервово-психічних захворювань і 
розладів. Поліпшення показників нервово-психіч-
ної сфери спостерігається практично в усіх осіб, 
що регулярно приймали участь у походах. Най-
більш характерними для цього виду рекреаційної 
діяльності є розвиток оптимізму, врівноваженості, 
витримки, віри в свої сили, зменшення симптомів 
підвищеної збудливості та стомлюваності нерво-
вої системи [5].

Дослідниками встановлено, що заняття актив-
ним туризмом позитивно впливають на показни-
ки функціонального стану студентської молоді, 

підвищення працездатності та опірності організ-
му до несприятливих чинників довкілля [6].

В своїй роботі В.М. Сергєєв зазначає, сучас-
ний туризм з його активними засобами пересу-
вання є масовою потребою суспільства в умовах 
науково-технічної революції, потребою не тільки 
соціальною, але й біологічною, та психологічною. 
Задоволення цих потреби дозволяє усунути або 
зменшити негативні наслідки сучасного урбані-
зованого життя, а саме: нервово-емоційні пере-
вантаження, надмірне нераціональне харчування, 
домагатися підвищення працездатності населен-
ня та зниження рівня «хвороб цивілізації». Зміна 
оточення із зміною повсякденних та одноманіт-
них умов життя людини, забезпечує перемикання 
нервово-емоційної сфери на нові об’єкти зовніш-
нього середовища, відволікання її від виснажли-
вих і часом негативних впливів повсякденності.

Отриманні результати досліджень впливу ба-
гаторічних занять оздоровчо-спортивним туриз-
мом засвідчили їх позитивний вплив на процес 
росту і розвитку організму, вдосконалення функ-
цій кардіореспіраторної системи, рухливості не-
рвових процесів, а також фізичної підготовленос-
ті. Рут Єжи Зиґмундом відмічено, що починаючи 
з другого року занять відзначається стійка тен-
денція до зменшення ЧСС у стані спокою, збіль-
шення середнього динамічного тиску крові, що є 
свідченням формування адаптаційного потенціа-
лу; спостерігалось накопичення функціональних 
резервів у вигляді зростання життєвої ємкості 
легенів, дихального об’єму та максимальної вен-
тиляції; зменшення величини жирової компонен-
ти. Т.В. Гриньовою було виявлено вплив занять 
різними видами спортивного туризму на функці-
ональний стан, рухові якості, стан здоров’я моло-
ді та в цілому на фізичний стан.

У дослідженнях представлені дані, які за-
свідчують, що в процесі занять спортивно-оздо-
ровчим туризмом відмічається виражена опти-
мізація функціонального стану серцево-судинної 
системи, що виявляється, насамперед, в норма-
лізації типу реакції на дозовані фізичні наван-
таження в різних функціональних пробах [6, 7].

Встановлено, що заняття активним туризмом 
сприяють залученню студентів до фізкультурно-
оздоровчих заходів. Активний туризм, опираю-
чись на екологічний підхід виховує бережливе 
ставлення до природного середовища, забезпе-
чує розвиток пізнавальних здібностей, формує 
навики раціонального використання вільного 
часу молоді тощо.

Разом з тим, слід зазначити, що потенційні 
можливості активного туризму в процесі фі-
зичного виховання та рекреаційної діяльності 
студентів використовуються недостатньо. До-
слідження щодо використання засобів активно-
го туризму в практиці роботи зі студентською 
молоддю носять фрагментарний характер.

Так, С.В. Дмитрук обґрунтовано теоретико-ме-
тодичні засади розвитку креативності студентів 
засобами туристських ігор в умовах дозвілля; роз-
роблено методику проектування й реалізації полі-
функціональних ігрових туристських програм за 
модульним принципом, визначено зміст та послі-
довність основних модулів та блоків, розроблено 
їх науково-методичне забезпечення, обґрунтовано 
базові принципи організації туристських ігор. На 
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основі мотиваційних пріоритетів автором [6] за-
пропонуванні для студентської молоді комплекси 
засобів спортивно-оздоровчого туризму: походи 
вихідного дня, рекреаційної та спортивно-трену-
вальної спрямованості; багатоденні категорійні 
походи, вправи туринського багатоборства; спор-
тивного орієнтування; скелелазіння; спеціальні 
вправи на розвиток динамічної рівноваги та вес-
тибулярної стійкості; спеціальні вправи з техніки 
водного, гірсько-пішохідного та лижного туризму.

Ю.А. Васильковською розроблено та обґрун-
товано авторську методику фізичного виховання 
студентів вищих навчальних закладів з вико-
ристанням теренкуру та туризму у поєднанні з 
традиційними засобами фізичної культури. Ви-
явлено фактори, що характеризують вплив про-
ходження маршруту терренкура з додатковим 
обтяженням на організм студентів, що проявля-
ється у зміні показників розумової працездат-
ності і частоти серцевих скорочень, встановлено 
виражений позитивний вплив «блочного» плану-
вання походів на показники фізичної підготовле-
ності студентів вузів.

І.О. Денисенко розроблено експериментальну 
програму навчальних занять з фізичного вихо-
вання для студентів 18-19 років з використанням 
засобів спортивно-оздоровчого туризму; вивчено 
особливості впливу засобів спортивно-оздоровчого 
туризму на основні компоненти фізичного стану 
студентів: фізичну підготовленість, фізичну пра-
цездатність, функціональний стан системи крово-
обігу, зовнішнього дихання і фізичного здоров’я.

Отримані у результаті численних досліджень 
дані свідчать про виражену оздоровчу спря-
мованість занять активним туризмом, про по-
зитивний вплив занять на показники фізичної 
підготовленості, фізичної та розумової працез-

датності, окремих показників функціонального 
стану, а також мотиваційну сферу студентської 
молоді [2]. Проте, незважаючи на високу попу-
лярність засобів активного туризму та орієн-
тування на місцевості у програмах з фізичного 
виховання для студентів вищих навчальних за-
кладів, означені програми ще не отримали на-
лежного наукового обґрунтування у підвищенні 
рівня залучення студентської молоді до оздоров-
чо-рекреаційної рухової активності, не розробле-
ними залишаються питання щодо впровадження 
засобів активного туризму у рекреаційну діяль-
ність студентської молоді. 

Таким чином залишаються недостатньо ви-
світленими питання ефективної реалізації ре-
креаційних занять з використанням засобів ак-
тивного туризму, спрямованих на підвищення 
рівня рухової активності, покращення показни-
ків фізичного та психоемоційного стану, змен-
шення захворюваності, формування мотивації до 
рекреаційної діяльності, раціональної організації 
активного дозвілля.

Висновки з даного до дослідження і пер-
спективи. Відповідно до теоретичного аналізу 
структури та сутності рекреаційно-оздоровчої 
діяльності студентської молоді, на підставі ви-
вчення спеціальної літератури, встановлено, що  
значним потенціалом підвищення рівня залучен-
ня молоді до рухової активності, формування у 
них культури дозвілля є засоби активного туриз-
му, які є обмеженими у використанні у практиці 
роботи вищих навчальних закладів.

Недостатня наукова розробленість зазначеної 
проблеми, необхідність її глибокого і послідовно-
го вирішення на рівні теорії та практики зумови-
ли доцільність та актуальність вибору напряму 
подальших досліджень.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СРЕДСТВ АКТИВНОГО ТУРИЗМА  
В РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
В статье представлены теоретический анализ и обобщены подходы к использованию средств активного 
туризма в рекреационной деятельности студенческой молодежи. На основе теоретического анализа и 
обобщения данных научно-методической литературы выявлено, что потребность молодежи в активном 
отдых, является неотъемлемой составляющей гармонично, всесторонне развитого современного чело-
века. Активный туризм рассматривается как один из видов восстановления студенческой молодежи 
после обучения, а его основные компоненты удовлетворяют потребность в двигательной активности. 
Доказано, что воспроизводящая функция активного туризма направлена на восстановление сил, за-
траченных студентами во время обучения в вузе.
Ключевые слова: активный туризм, студенты, рекреационно-туристическая деятельность, досуг.
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THEORETICAL FOUNDATIONS USE OF FUNDS ACTIVE TOURISM  
IN STUDENTS RECREATIONAL ACTIVITIES 

Summary
The article presents theoretical analysis and generalized approaches to the use of active tourism resources 
in the recreational activities of students. Based on data of theoretical analysis and generalization of scientific 
and methodical literature revealed needs of young people to outdoor activities is an integral component 
of harmonious, fully developed modern human. Active tourism is seen as one of the types of restore after 
learning of students, and its main components satisfy the need for motor activity. Proved that recreating 
function of active tourism aimed at recreation expended by students while educating at university.
Keywords: active tourism, students, recreational and tourism activity, leisure.


