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ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ 
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Анотація. У статті досліджується використання методу 
дистанційного контролю за навантаженнями на організм 
студентів під час гірських туристських походів. Зокрема показа-
но застосування приладу Polar RS800 G3 за допомогою якого виз-
начено співвідношення між показниками зовнішніх і внутрішніх 
навантажень на організм студентів. За допомогою приладу мож-
на спостерігати та дозувати навантаження на організм під час 
проходження туристських походів.
Ключові слова: Polar RS800 G3, контроль, навантаження, сту-
дент, дистанційний.
Аннотация. Цюпак Любомира. Установление взаимозависи-
мости между показателями внешних и внутренних нагрузок 
на организм студентов с использованием дистанционного 
контроля. В статье исследуется использование метода дис-
танционного контроля за нагрузками на организм студентов во 
время горных туристских походов. В частности показано приме-
нение прибора Polar Rs800 G3 с помощью которого определенно 
соотношение между показателями внешних и внутренних нагру-
зок на организм студентов. С помощью прибора можно наблю-
дать и дозировать нагрузку на организм во время прохождения 
туристских походов.
Ключевые слова:, Polar RS800 G3, контроль, нагрузка, студент, 
дистанционный.
Annotation. Cyupak Lyubomyra. Establishment of interdepen-
dence between indexes of external and internal loadings on or-
ganism of students with the use of distance control. In the article 
is probed the use of the method distance control after loadings on the 
organism of students during mountain tourist hikes. Application of 
device of Polar Rs800 G3 is in particular rotined by which certainly 
betweenness by the indexes of the external and internal loadings on 
the organism of students. By a device it is possible to look after and 
measure out loading on an organism during passing of tourist hikes.
Key words: Polar RS800 G3, control, loadings, student, distance.

Вступ.
Кризова ситуація, всі її негаразди та пробле-

ми призвели до погіршення психічного, фізичного 
та матеріального стану людей. Як наслідок – це від-
билося на фізичному здоров’ї дітей і підлітків. Така 
ситуація змушує шукати нові шляхи педагогічного 
впливу на формування здорової особистості школя-
ра, підлітка. 

Відомо, що туризм – один із найефективні-
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ших засобів позашкільної роботи, який сприяє фі-
зичному розвиткові, здоровому способу життя та 
збереженню фізичної працездатності, оскільки він 
становить частину фізичної культури і спорту.

Ефективність і успішність туристичного по-
ходу ґрунтується на високоякісній організації та 
його проведенні. Підготовчий етап – це не тільки 
ретельний вибір району походу і планування марш-
руту, але і безпосередня підготовка його учасників 
(навчання, тренування). Тому необхідно розробити 
нові методи контролю за функціональним станом 
і фізичними можливостями учасників походу, щоб 
уникнути помилок при визначенні навантажень на 
організм. Оздоровча ефективність активної турист-
ської діяльності передбачає ретельне дозування 
фізичних навантажень і постійне контролювання 
функціонального стану учасників походів. Система 
контролю у сфері туристської діяльності перебуває 
поки що у процесі дослідження і тому є особливо 
актуальною.

Державна національна програма «Освіта» 
(Україна XXI століття) передбачає розвиток поза-
шкільної освіти шляхом розгортання широкої мере-
жі гуртків, клубів за інтересами, творчих об’єднань. 
Важливе місце у формуванні здорової особистості 
дитини та підлітка займає туризм [6].

Оздоровча ефективність туристських похо-
дів має свої особливості, які суттєво відрізняють ак-
тивні форми туристської діяльності від інших форм 
оздоровчої фізичної культури [3].

Існує низка методів контролю [4], які можна 
використовувати в процесі туристської діяльності. 
Найчастіше використовуються прості методи, які є 
доступними і надійними при здійсненні педагогіч-
ного контролю у підготовчому періоді та на марш-
руті походу: тест Мартіне, Гарвардський степ-тест, 
підтягування, згинання-розгинання рук в упорі 
лежачи, кросовий біг тощо. При необхідності по-
глибленого контролю учасників спортивних груп, 
які готуються до складних маршрутів, необхідні 
методи, що визначають функціональні можливості 
системи енергозабезпечення організму людини (ве-
лоергометрія тощо). Завдання забезпечити контр-
оль фізичної підготовленості туристів під час підго-
товки до походу й у процесі проходження маршруту 
є важливими і дещо специфічними у порівнянні з 
іншими видами спорту. У доступній нам літературі 
практично відсутні відомості щодо специфіки ор-
ганізації контролю учасників туристичних походів, 
що і визначає актуальність даного дослідження.

Виконання дисертаційної роботи передбача-
ється Зведеним планом науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури та спорту на 2008 – 2011р. 
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту за темою 3.1.1.п. «Теоретико-методичні та 
програмно-нормативні основи фізичного виховання 
учнів і студентів» . Роль автора полягає в експери-
ментальній розробці ефективної технології інстру-
ментального дистанційного контролю за впливом 
фізичного навантаження на організм студентів у 
туристських походах.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: встановити взаємоза-

лежності між показниками зовнішніх і внутрішніх 
навантажень на організм студентів під час гірських 
туристських походів. 

Завдання дослідження:
Розробити моделі зовнішніх навантажень на 1. 
організм студентів 2 курсу під час туристського 
походу. 
Розробити моделі внутрішніх навантажень на 2. 
організм студентів.
Визначити співвідношення між показниками 3. 
зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 
під час походу за допомогою Polar RS800 G3.

Методи дослідження:
теоретичний аналіз наукової літератури про ме-• 
тоди контролю за фізичними можливостями 
учасників туристських походів;
моніторинг серцевого ритму, визначення висоти • 
над рівнем моря, енерговитрат, швидкість і до-
вжину пройденого шляху за допомогою Polar 
RS800 G3;
математичне опрацювання результатів • 
дослідження.
Упродовж 2008 року (з березня по жовтень) 

3 групи туристів – Т-29б, Т-28, Т-29 Тернопільсько-
го Галицького інституту ім. В. Чорновола здійсню-
вали 4 туристичні походи однаковими маршрутами.

Під час туристичних походів ми вели по-
стійний контроль за внутрішніми та зовнішніми на-
вантаженнями студентів за допомогою Polar RS800 
G3 (Рис. 1) на деякій відстані від тіла. Внутрішні 
параметри – ЧСС, енерговитрати, а зовнішні – до-
вжина маршруту, горизонтальна та вертикальна 
швидкість, перепад висот, вага наплічника.

Рис 1. Polar RS800 G3

Використання методу дистанційного контр-
олю дало змогу спостерігати за реакцією організму 
на навантаження. 

На прикладі одного із туристських походів 
визначимо доцільність використання Polar RS800 
G3. Група туристів у складі 12 чоловік (6 хлопців 
і 6 дівчат) віком 16-17 років здійснювала подорож 
з 04.09.2008 р. по 9.09.2008 р. Похід ІI категорії 
складності у районі українських Карпат – (Ґорґа-
ни, Чорногірський, Свидовецький хр.) за марш-
рутом: м. Яремче – пер. Прислоп – г. Довбушанка 
(1754 м.) – с. Бистриця – пер. Легіонів – г. Братків-
ська (1788 м) – пер. Окола – г. Татарука (1711 м)– 
г. Трояска – г. Стіг (1707 м) – г. Близниця (1882 м) 
– г. Стара – с. Кваси – г. Мунчел (1998 м) – г. Пе-
трос (2020 м) – г. Говерла (2061 м) – г. Бребенескул 
(2032 м) – г. Піп Іван (1936 м) – смт Верховина. 
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Довжина маршруту становила 70 км. Напліч-
ники вагою 15-20 кг, з них 70 % припадає на пояс-
ницю, а 30 % на плечі. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. 

Під час проходження маршруту визначено 
середні показники зовнішніх і внутрішніх наванта-
жень (табл. 1). Оскільки вони взаємозалежні один 
від одного, наприклад, кількість витраченої енергії 
залежить від складності та кількості пройденої дис-
танції, ЧСС залежить від швидкості руху тощо.

Визначено реакцію ЧСС на навантаження 
під час проходження гірського туристського по-
ходу (рис. 2). Це основний показник інтенсивності 
фізичних навантажень. Знаючи величину максималь-
ної ЧСС, можна легко визначити індивідуальні межі 
кожної зі зон інтенсивності для всіх студентів. Мак-
симальна ЧСС становить – 204 уд\хв, мінімальна – 
78 уд\хв, різниця – 126 уд\хв.

На рис. 3 прослідковано висоту над рівнем 
моря та витрати енергії під час проходження всьо-
го маршруту. Перепад висот становить 540-2061 м. 
Енергія витрачалася відповідно до важкості подо-
лання маршруту (чим важча перешкода, тим більше 
енерговитрат). 

На рис. 4 показано вертикальну швидкість 
пройденого маршруту. Максимальну швидкість до-
сягнуто на 37 км (44,5 м\хв), а мінімальна спостері-
галася вже на 45 км (9 м\хв). Звідси робимо висно-
вок, що при максимальному навантаженні помітний 
різкий спад швидкості.

На основі визначених даних можна здійсню-
вати порівняльний аналіз результатів тестів і мето-
дик тестування. Можна порівняти середні показни-
ки зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 
груп Т-29б, Т-29 і Т-28 (рис. 5).

Порівняльний аналіз результатів дослідження 
показав, що середня швидкість руху у трьох групах 
різна. У групі Т-28 середні показники навантажень 
найвищі: швидкість дорівнює 35 м/год, витрата 
енергії – 600 ккал і ЧСС – 170 уд/хв. Найнижчі на-
вантаження: швидкість – 20 м/год, енерговитрати 
– 570 ккал, ЧСС 140 уд/хв у групі Т-29. Порівню-
ючи показники навантажень групи Т-29б з двома 
іншими, бачимо, що вони проміжні: ЧСС дорівнює 
155 уд/хв., швидкість руху – 28 м/хв., енерговитрати 
– 552 ккал. Висота над рівнем моря, маса наплічника 
та пройдена дистанція для груп майже одинакові. 

Отже, за допомогою Polar RS800 G3 мож-
на визначати і контролювати дозування, інтенсив-

Таблиця 1
Показники зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 2 курсу під час туристського походу

Показники

Внутрішні навантаження Зовнішні навантаження

ЧСС
(уд/хв)

Енерговитрати 
(ккал)

Дистанція
(км)

Маса 
наплічника 

(кг)

Швидкість
(м/хв)

Висота
над рівнем 
моря (м)

Х 153 554 70 20 24 1290
Max 204 1230 - 25 44,5 2061
Min 78 38 - 15 9 540
±σ 17 102,5 - 2,08 3,7 171,7

±m 8,8 51,4 - 0,9 1,2 84,3

Рис. 2 Показники ЧСС під час гірського туристського походу
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Рис. 3 Показники висоти над рівнем моря та енерговитрат під час гірського туристського походу

Рис. 4. Вертикальна швидкість пройденого маршруту

Рис. 5. Середні показники зовнішніх і внутрішніх навантажень студентів 2 курсу
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ність й інтервал відпочинку в процесі туристсько-
го походу.

Висновки
Під час здійснення туристських походів 1. 

доведено ефективність використання дистанційних 
засобів контролю, зокрема, приладу Polar RS800 
G3. Він є доступним, простим, комфортним і надій-
ним при здійснені контролю за реакцією організму 
людини на зовнішні навантаження. Новітні методи 
дистанційного контролю допомагають отримати 
детальну й оперативну інформацію про реакцію ор-
ганізму на зовнішні навантаження.

Визначено взаємозалежність між величи-2. 
нами ЧСС і енерговитрат (з одного боку) та довжи-
ною маршруту, горизонтальною та вертикальною 
швидкостями, перепадом висот, вагою наплічника 
(з іншого боку).

Використання дистанційних інструмен-3. 
тальних засобів контролю, зокрема приладу Polar 
RS800 G3 дозволило визначити параметри наван-
таження для кожної групи студентів. Виявлено, що 
у групі Т-28 найвищі середні показники ЧСС були  
– 170 уд/хв, енерговитрати – 600 ккал, та швидкість 
руху – 35 м/год. Значно нижчі середні показники та 
найменші навантаження у групі Т-29: ЧСС – 140 уд/
хв, енерговитрати – 570 ккал, швидкість руху – 20 м/
год. Проміжні показники та навантаження отрима-
ла група Т-29б.

Проведене дослідження допоможе плану-4. 
вати і дозувати фізичні навантаження не лише у ту-
ризмі, але й у всіх видах спорту, а також запобігати 
перенавантаженню організму, що може спричинити 
погіршення здоров’я.

Перспективи подальших досліджень. У май-
бутньому необхідно вивчити стан фізичного роз-
витку та фізичної підготовленості студентів для 
підвищення їх рухової  активності на основі дистан-
ційних засобів контролю.
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