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Анотація. Методом анкетування отримано результати самооцінки студентів щодо використання інформаційних 
технологій у рекреаційно-туристській діяльності. Показано наявність протиріччя між розумінням студентами 
важливості й необхідності вивчення комп'ютера та інформаційних технологій, з одного боку, й недостатнім 
рівнем підготованості до використання їх у майбутній рекреаційно-туристській діяльності, з іншого. 
Підтверджено думку про необхідність розширення відповідних навчальних дисциплін і модулів навчального 
матеріалу для студентів ВНЗ фізкультурного профілю. 
Ключові слова: фізкультура, рекреація, оздоровлення, туризм, інформатика, технології. 
Аннотация. Заневская Л.Г. Отношение студентов к использованию информационных технологий в 
рекреационно-туристской деятельности. Методом анкетирования получены результаты самооценки 
студентов относительно использования информационных технологий в рекреационно-туристской 
деятельности. Показано наличие противоречия между пониманием студентами важности и необходимости 
изучения компьютера и информационных технологий, с одной стороны, и недостаточным уровнем 
подготовленности к использованию их в будущей рекреационно-туристской деятельности, с другой. 
Подтверждено мнение о необходимости расширения соответствующих учебных дисциплин и модулей учебного 
материала для студентов ВУЗ физкультурного профиля. 
Ключевые слова: физкультура, рекреация, оздоровление, туризм, информатика, технологии. 
Annotation. Zanevska L.H. Attitude of students to the use of information technologies in the recreation and 
tourist activity. Using the method of questionnaire, results of self-appraisal of students as to utilisation of information 
technologies in recreation and tourist activity were got. Contradiction between understanding of importance and 
necessity of study of computer and information technologies, on one hand, and insufficient level of preparedness 
students to the use of them to future recreation and tourist activity, on another, is shown. An idea about the necessity of 
expansion of the proper educational disciplines and modules of educational material for the students of high schools of 
athletic type is confirmed. 
Keywords: physical education, recreation, healthy activity, tourism, informatics, technologies. 

 
Вступ.  
Спортивно-оздоровчий туризм (СОТ) та рекреаційно-оздоровча діяльність (РОД) набувають чим далі 

більшої ваги поряд з іншими видами фізичної культури, що є зрозумілим на фоні зростаючої гіподинамії 
сучасної людини [1]. Майбутні фахівці фізичного виховання спеціалізуються у ВНЗ фізкультурного профілю із 
СОТ та РОД. У відповідь на велику суспільну потребу, фахівців цього профілю на рівні спеціалізації готують 
також ВНЗ не фізкультурного профілю [5]. Важливою складовою навчання відповідних фахівців має стати 
готовність до використання сучасних інформаційних технологій з урахуванням особливостей рекреаційно-
туристської діяльності [2, 3]. 

Дослідження проведено згідно з планом НДР Львівського державного університету фізичної культури. 
Мета дослідження - виявлення ставлення майбутніх фахівців до використання інформаційних 

технологій у рекреаційно-туристській діяльності. 
Організація та методика дослідження. Для виявлення ставлення майбутніх фахівців до використання 

інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності було проведено опитування у формі 
анкетування. Дослідженням було охоплено 79 студентів Львівського державного університету фізичної 
культури (ЛДУФК) і 90 студентів Львівського національного університету ім. І. Франка (ЛНУ), які 
спеціалізувалися з СОТ та РОД. 

В залежності від змісту запитань анкети, відповіді на частину з них було сформульовано в 
альтернативній формі, а на решту запитань відповіді були передбачені в одному з трьох варіантів: “Так”, “Ні” й 
“Важко відповісти”. Для опрацювання анкет, за елімінації відповідей “Важко відповісти”, використано методи 
статистики альтернативних ознак [6]. Перевірку нульової гіпотези 210 PP:H =  проведено з використанням 
статистичного критерію Стьюдента, який обчислено за формулою: 
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rp =  – частка позитивних відповідей; 

ir  – кількість відповідей “Так”; 

in  – кількість відповідей “Так” і “Ні” разом; 
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2,1i =  – умовне позначення статистичних параметрів відповідей студентів ЛДУФК і ЛНУ відповідно; 

21 P,P  – параметри генеральної сукупності; 
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=  – приведена кількість врахованих відповідей [4, 6]. 

Висновок стосовно відхилення статистичної гіпотези зроблено за числа ступенів свободи 
2nn 21 −+=ν . Опрацювання результатів анкетування здійснено з використанням Excel програми. 

Результати та їх обговорення.  
Студентам було запропоновано провести самооцінку своїх знань і вмінь й готовності, як майбутніх 

фахівців, до використання комп'ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій у рекреаційно-
туристській діяльності. Результати статистичного опрацювання анкет подано в таблиці 1. 

За результатами статистичного опрацювання відповідей на запитання анкети виявлено, що після 
отримання вищої освіти більшість респондентів (84; 72%) обох ВНЗ (α > 0,05) мають намір працювати у 
спортивно-оздоровчому туризмі та активній рекреації, що свідчить про привабливість такого роду діяльності. 
Знання з інформатики й володіння комп'ютером та сучасними інформаційними технологіями студенти, 
практично одностайно (α = 0,918), вважають характерною ознакою сучасної молодої людини (94% опитаних). 

Таблиця 1 
Результати статистичного опрацювання анкет 
Запитання р1,% р2,% α** 

1. Володіння комп'ютером та сучасними інформаційними технологіями 
знадобиться Вам у майбутній професійній діяльності? 96 98 0.494 

2. Знання з інформатики й володіння комп'ютером та сучасними 
інформаційними технологіями є характерною ознакою сучасної молодої 
людини? 

94 94 0.918 

3. Чи вважаєте Ви, що володіння комп'ютером та сучасними 
інформаційними технологіями знадобиться Вам у майбутній професійній 
діяльності в якості працівника туристської сфери? 

64 86 0.002 

4. Чи потрібно Вам вивчати інформаційні технології стосовно своєї 
спеціалізацій? 83 98 0.002 

5.* Чи знайомі Ви з інформаційно-довідковими системами у сфері 
туризму? 13 19 0.272 

6.* Чи знайомі Вам автоматизовані системи сфери туризму й гостинності? 25 19 0.315 
7.* Чи знайомі Вам приклади використання інформаційних технологій у 
туристичній галузі? 37 41 0.559 

8.* Чи знайомі Вам приклади використання інформаційних технологій у 
спортивно-оздоровчому туризмі та рекреаційно-оздоровчій діяльності? 47 43 0.649 

9. Ви вважаєте себе готовим до професійного використання комп'ютера та 
інформаційних технологій в туристській роботі як працівника фізичного 
виховання ? 

36 37 0.897 

10. Ви маєте бажання після закінчення навчання працювати у СОТ та 
РОД?  84 72 0.099 

* – запитання альтернативного типу; 
** – рівень істотності. 

 
Свою майбутню професійну діяльність студенти обох ВНЗ значною мірою (64; 86%) пов’язують із 

володінням комп'ютером та сучасними інформаційними технологіями. Ще більшою є впевненість у 
необхідності вивчати інформаційні технології стосовно своєї спеціалізації у СОТ і РОД (83; 98%). 

Недостатньо обізнані респонденти з використанням інформаційних технологій у СОТ та РОД (47; 43%). 
Ще меншою мірою студенти знайомі з інформаційно-довідковими системами у сфері туризму та 
автоматизованими системами сфери туризму й гостинності (13; 19%). Однаково слабкими є знання студентів 
обох ВНЗ стосовно автоматизованих систем сфери туризму й гостинності (25; 19%; α = 0,315). Недостатнім є 
рівень обізнаності студентів із прикладами використання інформаційних технологій у туристичній галузі 
(37; 41%; α = 0,559). Тому й не дивно, що тільки трохи більше третини опитаних вважає себе готовими до 
професійного використання комп'ютера та інформаційних технологій в туристській роботі (майже одностайно: 
α = 0,559). 
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З наведеного можна зробити висновок, що існує протиріччя між розумінням студентами важливості й 
необхідності вивчення комп'ютера та інформаційних технологій, з одного боку, й недостатнім рівнем 
підготованості до використання їх у майбутній рекреаційно-туристській діяльності, з іншого. 

Привертає до себе увагу статистично істотна різниця (α = 0,002) у відповідях студентів ЛДУФК та ЛНУ 
стосовно необхідності володіння комп'ютером та сучасними інформаційними технологіями у майбутній 
професійній діяльності як працівника туристської сфери (різниця складає 22%) й стосовно потреби вивчення 
інформаційних технологій для своєї спеціалізації (25%). В обох запитаннях позитивних відповідей студентів 
ЛДУФК відносно менше, а ніж – ЛНУ. Оскільки навчальний план бакалавра фізичного виховання передбачає 
значно менше годин на дисципліни, пов’язані з інформатикою, порівняно з навчальними планами бакалаврів 
класичних університетів, такі результати анкетування слід вважати ще одним аргументом до розширення 
відповідних навчальних дисциплін і модулів навчального матеріалу для студентів ВНЗ фізкультурного 
профілю. Зрозуміло, що студент, який має більш ґрунтовні знання з інформатики і комп’ютерної техніки, 
відчуває потребу й розуміє можливості застосування цих знань у майбутній професійній діяльності. Зокрема, 
цей факт підтвердили результати опитування щодо застосування інформаційних технологій у СОТ і РОД. 

Елімінація відповідей “Важко відповісти” призводить до відповідного зменшення обсягу статистичних 
даних, що викликає, своєю чергою, певне зростання ймовірності прийняття нульової гіпотези. Оскільки у 
відомій нам науковій літературі це питання не розглядалося, нами проведено додаткову оцінку істотності 
прийняття нульової гіпотези стосовно порівняння відповідей на запитання анкети студентами обстежених ВНЗ. 

Розглянуто результати гіпотетичного опитування, в якому б всі респонденти визначилися однозначно, 
даючи відповіді на кожне з шести запитань не альтернативного типу тільки “Так” або “Ні”, але співвідношення 
між обсягами цих відповідей приймалося таким самим, що й у реальному опитуванні. Порівняльні результати 
зведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Порівняльні результати реального й гіпотетичного опитування 

Відповіді 
Реальні Гіпотетичні* Запитання 

n t α t α 
1 40 0.685 0.494 0.706 0.481 
2 38 0.103 0.918 0.108 0.914 
3 37 3.116 0.002 3.334 0.001 
4 38 3.180 0.002 3.360 0.001 
9 25 0.129 0.897 0.168 0.867 

10 33 1.662 0.099 1.885 0.062 
* –  n = 42. 
 

Як і слід було очікувати, рівень істотності гіпотетичної моделі виявився нижчим за отримані реальні 
результати статистичного опрацювання. Однак якісним чином, якщо орієнтуватися на загально прийнятий 
рівень істотності 0.05, результати перевірки статистичної гіпотези не зазнали змін. Тільки у відповідях на 10-те 
запитання анкети рівень істотності суттєво наблизився до граничної межі, але не перейшов її. 

Таким чином, отримані результати й сформульовані на їхній основі висновки проведеного дослідження 
можна вважати коректними стосовно обраного методу статистичного опрацювання анкет. 

Висновки 
1. Після закінчення ВНЗ більшість респондентів (72; 84%) мають намір працювати у СОТ та РОД, що 

свідчить про привабливість такого роду діяльності. 
2. Виявлено протиріччя між розумінням студентами важливості й необхідності вивчення комп'ютера та 

інформаційних технологій (96; 98%) й недостатнім рівнем підготованості до використання їх у майбутній 
рекреаційно-туристській діяльності (36; 37%). 

3. Привертає до себе увагу статистично істотна різниця (α = 0,002) у відповідях студенті ЛДУФК та ЛНУ 
стосовно необхідності володіння комп'ютером та сучасними інформаційними технологіями у майбутній 
професійній діяльності як працівника туристської сфери й стосовно потреби вивчення інформаційних 
технологій для своєї спеціалізації. 

4. Підтверджено думку про необхідність розширення відповідних навчальних дисциплін і модулів 
навчального матеріалу для студентів ВНЗ фізкультурного профілю, які спеціалізуються у СОТ і РОД. 
Напрямки подальших досліджень: 

• розширення сфери застосування інформаційних технологій фахівцями для інших спеціальностей та 
спеціалізацій фізичного виховання і спорту; 

• впровадження дистанційної освіти у процес підготовки фахівців фізичного виховання і спорту, які 
спеціалізуються в СОТ та РОД. 

Література 
1. Булашев А.Я. Спортивно-оздоровительный туризм. – Х.: ХДАФК, 2003. – 192 с. 



 4 

2. Заневська Л.Г. Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності: Методичний 
посібник для фахівців фізичного виховання // Спортивна наука України. Науковий вісник Львівського 
державного університету фізичної культури. – Електронне видання. – Л.: ЛДУФК, 2006. 152 с., іл. 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-4/Articles/07zlhrta.pdf. 

3. Заневська Л.Г. Підготовка фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у ЗВО Центрально-Східної Європи // 
Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах: інтеграція в Європейський освітній простір: Зб. 
наук. пр. / ред. С.С. Єрмакова. – Х.: ХДАДМ, 2005. – С. 150-152. 

4. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук 
С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 200. – 467 с. 

5. Rut J., Obodyński K., Biliński J. Aktywna turystyka weekendowa na przykładzie Magurskiego Parku Narodowego 
// Turystyka i Rekreacja: Zb. pr. nauk. – Rzeszów: Instytut WFiZ WSP Rzeszów, 1998. – T. 2. – S. 190-192. 

6. Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J. Biometria. – Kraków: AGH, 1993. – 380 s. 
Надійшла до редакції 27.11.2007р. 

 
 
 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2007-4/Articles/07zlhrta.pdf

