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ВСТУП 

 

Сьогодення об´єктивно ставить низку вимог до особистих якостей 

людини, здатної успішно функціонувати в умовах сучасного світу. Серед них: 

уміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, 

здатність до професійного динамізму, комунікабельність, розвинуті навички 

роботи в групах і колективах. Найкращі умови для набуття цих якостей 

створюються у процесі занять фізичною культурою і спортом. У зв´язку з тим, 

що підготовка фахівців починається під час навчання у ВНЗ, постає 

необхідність пошуку нових шляхів  розвитку та удосконалення фізичної    

підготовки  студентів, яка б сприяла формуванню у них фізичних та 

психофізіологічних якостей, необхідних у майбутньому. 

Державним стандартом вищої професійної освіти та навчальним 

планом передбачається вивчення дисципліни «Фізичного виховання», яка 

відноситься до переліку нормативних навчальних дисциплін з циклу 

гуманітарної підготовки для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за 

галузями знань 24 «Сфера обслуговування»  спеціальності «Туризм» 4 курсу 

денної форми навчання. 

Одними із засобів фізичної  підготовки та  інтелектуального розвитку  

студентів ВНЗ може бути спортивно–оздоровчий туризм, наділений низкою 

переваг, що виділяють цей вид спорту з–поміж  інших. Спортивно–оздоровчий 

туризм – більш широке поняття, ніж просто один з видів спорту. Це 

громадський рух, однією з найважливіших цілей якого є формування здорового 

способу життя людини і суспільства в цілому.   

Таким чином, метою впровадження форм і методів спортивно–

оздоровчого туризму в систему фізичного виховання ВНЗ є розкриття 

особливостей організації та проведення спортивних та самодіяльних походів на 

території України та за її межами.  

Запропонований навчально-методичний посібник складений на основі 

навчальної програми, затвердженої вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ, відповідає 

структурно-логічній схемі дисципліни «Фізичне виховання».  

У навчально-методичному посібнику з дисципліни «Фізичне 

виховання» (розділ «Основи спортивно-оздоровчого туризму та спортивного  

орієнтування для студентів»)» висвітлюються теоретичні аспекти основ 

спортивно–оздоровчого туризму та спортивного орієнтування, як специфічних 

засобів фізичного вдосконалення особистості студентів, викладаються 

організаційні та методичні засади впровадження заходів пішохідного туризму 

та спортивного орієнтування  у практику фізкультурного руху, пояснюється 

механізм формування засобами туризму життєво важливих для людини умінь і 

навичок з одночасним вирішенням багатьох інших завдань: виховних, освітніх, 

оздоровчих і спортивних.  

Навчально-методичний посібник розкриває різноманітність форм і 

методів туристських заходів, їх взаємозв´язок з іншими засобами системи 
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фізичного виховання. Особлива увага приділяється організації та проведення 

суспільно корисних заходів, безпосередньо пов´язаних з туризмом.  

У цілому зміст вказаного видання спрямований на те, щоб майбутні 

фахівці за спеціальністю «Туризм» змогли ознайомитися з основами 

методиками навчання різним прийомам туризму, досконало оволоділи 

вміннями і навичками самостійної організації масових туристських заходів на 

досить високому рівні з людьми різного віку  та різного ступеня фізичної 

підготовленості. Враховуючи, що туризм на відміну від багатьох інших засобів 

системи фізичного виховання пов´язаний з необхідністю забезпечення безпеки 

учасників походів і подорожей, в навчально-методичному посібнику знайшли 

відображення відповідні знання, правила і прийоми, оволодіння якими 

дозволить максимально убезпечити туристські заходи.  

Головними завданнями спортивно–оздоровчого туризму в системі 

фізичного виховання у ВНЗ є: 

 формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку 

особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-цілісного 

ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, 

фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях 

фізичними вправами і спортом; 

 вдосконалення рухових якостей, здійснення загальної та 

спеціальної спортивної фізичної підготовки; 

 формування системи знань з фізичної культури та здорового 

способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботи, у 

фізичному вихованні; 

 набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і 

професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну 

готовність студентів до життєдіяльності й обраної професії; 

 отримання студентами необхідних знань, умінь і навичок 

організації туристичного походу; 

 навчитися основам орієнтування на місцевості; 

 розуміти причини ризику та правила техніки безпеки у поході. 

В результаті вивчення «Фізичне виховання» (розділ «Основи 

спортивно-оздоровчого туризму та спортивного  орієнтування для студентів»)» 

студенти повинні  

знати: 

 зміст і особливості різновидів туризму; 

 туристичні ресурси України; 

 організаційні засади проведення туристичної роботи; 

 вимоги до безпеки туристичної діяльності; 

 основи програмування навантажень та контролю їх впливу на 

організм людини; 

вміти: 

 організовувати туристичні походи з різних видів туризму; 
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 правильно себе поводити у критичних ситуаціях, що можуть 

виникнути у поході; 

 надавати першу медичну та долікарську допомогу в нестандартних 

ситуаціях під час подорожей та походів; 

 виживати в екстремальних умовах втрати їжі, води, спорядження; 

 організовувати управлінську діяльність у туристичних колективах 

різного типу; 

 застосувати практичних навичок зі спортивного туризму та 

спортивного орієнтування в повсякденному житті. 

Індивідуальна та самостійна робота студентів спрямована на 

поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь з методики фізичної, 

техніко–тактичної підготовки та форм організації проведення масових заходів 

зі спортивно–оздоровчого туризму. Складовою самостійної роботи є вирішення 

тестів. Тестові завдання, що пропонуються студентам, являють собою питання з 

відповідями, серед яких необхідно вказати правильну. 

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фізичне виховання»  

(розділ «Основи спортивно-оздоровчого туризму та спортивного  орієнтування 

для студентів»)» структурно включає вступ, зміст тем дисципліни, перелік 

питань для самоконтролю, тестові завдання для самостійної роботи, ключі до 

тестових завдань, список рекомендованих джерел.  
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Зміст тем дисципліни 

 

 

Тема 1. Зміст, види і функції спортивно–оздоровчого туризму  

 

Основні питання теми 

1. Зміст спортивно – оздоровчого туризму. 

2. Види спортивно – оздоровчого туризму.  

3. Функції спортивно–оздоровчого туризму.  

 

Ключові слова: туризм, спортивно–оздоровчий туризм, види 

спортивно–оздоровчого туризму, функції спортивно–оздоровчого туризму, 

пішохідний туризм, лижний туризм, водний туризм, спелеотуризм, похід,  

відпочинок, рекреація.  

 

Туризм – це різноманітна рухова діяльність, природна за своїм 

характером і здійснювана у природних умовах. Тому добре організований 

туризм відкриває великі можливості до придбання багатьох важливих для 

життя і трудової діяльності загальноосвітніх і спеціальних знань, різних 

рухових вмінь і навичок, сприяє зміцненню здоров´я та різнобічного 

формування особистості. 

Туризм доступний людям від шкільного до похилого віку. Тому 

туризм – наймасовіший вид спорту, що займає важливе місце в загальній 

системі фізичного виховання та фізичної культури. 

У спортивному туризмі основною метою діяльності є досягнення 

туристами високих спортивних результатів та виконання спортивних розрядів. 

За цими критеріями головними формами є спортивні туристські походи і 

змагання з техніки спортивного туризму. 

Спортивний похід – це подорож із використанням активних засобів 

пересування туристів, із подоланням природних перешкод; за визначеним 

маршрутом, у визначений термін, на технічних засобах чи без них; із 

спортивною або інтегрованою метою, які проводяться силами й засобами самих 

учасників або спеціалізованими організаціями з видів туризму, що входять до 

Переліку класифікованих спортивних маршрутів України. Підсумком 

спортивного походу є отримання учасниками розряду з виду спортивного 

туризму. 

Для визначення найкращих спортивних походів вищої категорії 

складності щорічно проводять Чемпіонати України з туристських спортивних 

походів з окремих видів туризму. 

Спортивний туристський похід – це основна форма й зміст 

діяльності в туризмі. Він характеризується певними властивостями та ознаками. 

Головною властивістю, що складає сутність спортивного туристського походу, 

відмінною від інших форм туристської діяльності, є автономне проходження 

маршруту за визначений термін із забезпеченням життєдіяльності членів 
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туристської групи, активними способами пересування, тобто за допомогою 

своєї м’язової сили: пішки, на лижах, на байдарках тощо. Проходження 

обраним маршрутом є обов´язковою вимогою до будь-якого туристського 

походу. 

У спортивно-оздоровчому туризмі основною метою є підтримка 

організму людини у здоровому фізичному стані, відновлення фізичних і 

духовних сил. За цими критеріями головними формами є ступеневі або 

некатегорійні походи та туристські табори. 

Ступеневі походи – це подорожі з активними способами пересування 

туристів, маршрути яких за своєю складністю та вимогами не відповідають 

категорійним спортивним походам та не входять до Переліку класифікаційних 

спортивних маршрутів України. Основною метою ступеневих походів є набуття 

туристського досвіду, навчальні, пізнавальні та оздоровчі завдання. Це 

фундамент майбутніх спортивних походів, підвалини спортивної туристської 

майстерності, найбільш масові та доступні форми спортивного та спортивно-

оздоровчого туризму. 

Туристські табори – тимчасові або постійнодіючі бази, які 

використовуються задля удосконалення туристських знань, умінь та навичок, 

активного відпочинку, рекреації, для підготовки туристів до походів та змагань. 

До допоміжних форм належать такі форми спортивно-оздоровчого 

туризму: 

 прогулянки – доступна й короткочасна форма туризму. 

Прогулянки проводяться з пізнавальною, оздоровчою метою або інтегрованою 

метою; 

 екскурсії – колективне відвідування визначених об´єктів із 

пізнавальною метою; 

 туристські зльоти – найбільш масові туристські змагання. У 

програму зльоту включають декілька змагань із різних видів туризму, а також 

різноманітні творчі конкурси; 

 експедиції – багатоденні походи, які проводяться з дослідницькою, 

пошуковою метою. Для них характерним є вивчення, дослідження певного 

маршруту, території, одного чи декількох об´єктів. Якщо експедиції 

відповідають вимогам до походів із певного виду туризму, то їх можна 

розглядати як походи відповідної категорії складності. Залежно від мети та 

напряму роботи можуть проводитися туристсько-спортивні, краєзнавчі, наукові 

експедиції тощо. 

Видами походів, що включені до Єдиної спортивної класифікації 

маршрутів України, є: 

 пішохідні; 

 лижні; 

 водні; 

 велосипедні; 

 автомобільні та мотоциклетні; 

 спелеологічні. 
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Окремо існують екстремальні види походів, що значно 

перебільшують нормативні вимоги, але вони не входять до спортивної 

класифікації. 

Пішохідний туризм — один з найпоширеніших видів спортивного 

туризму, основною метою якого є подолання групою туристів  маршруту по 

місцевості з місця відправлення до місця прибуття за вказаний проміжок часу. 

Пішохідний туризм сприяє фізичному і інтелектуальному розвитку 

людини, підтримці хорошої фізичної форми за рахунок певного періоду 

перебування в природних умовах навколишнього середовища. Маршрут пішого 

туризму може містити в собі програму фізичної чи спортивно–оздоровчої 

підготовки, ознайомлення з історією і культурною спадщиною населення 

регіону. 

У світі існують пішохідні стежки завдовжки у тисячі кілометрів. 

Наприклад, довжина Аппалачської стежки у США досягає 3500 км. Для 

пішохідного туризму існує багато спеціалізованого спорядження: туристичні 

намети, спальні мішки, трекінгові палиці, трекінгові черевики, спеціальне 

обладнання для приготування їжі (газові пальники, примуси, казанки) компаси, 

GPS–навігатори тощо. 

Як правило, пішохідні туристичні походи тривають від 1–2 днів до 

15–20 днів. Власне, хід по маршруту, привали, обідня стоянка, нічна стоянка 

(бівуак) є найважливішими елементами для пішохідного туриста. 

Лижний туризм (гірськолижний туризм) – різновид туризму на 

лижних засобах пересування. Лижні походи проводять переважно у зимовий 

період при наявності стійкого снігового покриву і температурі нижче 0ْ С. 

Необхідною умовою для участі в зимових подорожах є добра адаптація до 

холоду, здатність в умовах постійно низьких температур не втрачати психічної 

рівноваги. 

Водний туризм – один з різновидів туризму, в основі якого є 

подолання маршруту водною поверхнею. Розрізняють декілька підвидів 

водного туризму: сплав по річках, рафтинг, вітрильний туризм, каякінг, 

каньйонінг (подолання каньйонів без допомоги плаваючих засобів), 

віндсерфинг, вейкбординг. 

Водний туризм дуже привабливий вид туризму. Серед водоймищ, 

якими подорожують туристи, – гірські і рівнинні річки, озера і моря. 

Різноманітні плавучі засоби – дерев´яні і пластмасові човни, надувні човни, 

розбірні байдарки, катамарани, плоти. Для успішного безаварійного подолання 

водного маршруту туристи повинні знати основні гідрологічні характеристики і 

динаміку водних об´єктів. 

Велосипедний туризм (велотуризм) — визначається як один з видів 

туризму, в якому велосипед служить головним або єдиним засобом 

пересування. Поняття «велосипедний туризм» багатозначне і стосується як до 

одного з видів активного відпочинку, так і як різновид спортивного туризму. 

Велосипедний туризм привабливий перш за все завдяки своїй 

мобільності. Велосипедний туризм має певні переваги порівняно з пішохідним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85_(%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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туризмом: швидкість руху в ньому в кілька разів вища; за один день можна 

побачити більше цікавих місць. Велосипед проїде майже скрізь, де пройде 

пішохід, а там де проїхати неможливо, велосипед можна провести, або 

перенести на руках. Географія велотуризму майже збігається з географією 

пішохідного туризму. Учасники походу повинні чітко наслідувати маневри 

ведучого, зберігати необхідну дистанцію, сигналізувати про виникнення 

небезпеки. Кожен з учасників повинен знати правила дорожнього руху. 

Автомобільний і мотоциклетний туризм – це дуже швидкі види 

туризму. Маршрути проходять автомобільними дорогами. Перевага цих видів у 

тому, що можна взяти багато вантажу. Кожен з учасників повинен знати 

правила дорожнього руху. 

Спелеологічний туризм – це пошук та дослідження печер, тісно 

пов´язаний з карстологією та спелеологією. Спелеотуризм технічно складний 

вид туризму. Його складність полягає у проходженні складних за рельєфом 

маршрутів в умовах відсутності природного світла, високої відносної вологості 

та невисокої температури повітря. Все це вимагає від спелеотуриста ретельної 

підготовки до подорожі, а також сили, витривалості, спритності, вправності у 

використанні засобів життєзабезпечення під землею та засобів страховки, 

стійких навичок у подоланні відповідних природних перешкод. 

Зміст студентського туризму буде педагогічно повноцінним тільки 

тоді, коли вся робота буде будуватися на самоорганізації.  

Основними функціями туризму у ВНЗ є навчальна, виховна, 

оздоровча, пізнавальна. Окремі автори визначають крім названих функцій: 

економічну, політичну, екологічну, культурологічну, релігійну, відпочинкову. 

Навчальна функція туризму полягає в тому, що через туристичну 

діяльність студенти отримують знання про природу, культуру, свою країну. 

Через туристичну діяльність студенти формують уміння і навички необхідні в 

подальшому житті. Заняття туризмом збагачують знання студентів про 

навколишній світ. 

Виховна функція туризму полягає у вихованні бережливого 

ставлення студентів до природи, забезпеченні розвитку пізнавальних 

здібностей, формуванні навичок раціонального використання вільного часу. 

 Систематичні заняття туризмом допомагають формувати такі цінні 

якості студентської молоді, як патріотизм, відчуття колективізму, мужність, 

наполегливість, вміння долати труднощі. Туризм відволікає від різних 

шкідливих впливів та звичок.  

Туризм є одним із засобів всебічного розвитку і виховання, тому що 

під час подорожей та екскурсій туристи вивчають природні особливості 

місцевості й ресурси корисних копалин, збирають колекції для краєзнавчих 

музеїв. 

Разом з виховними в поході вирішуються й освітні завдання, 

закріплюються знання з краєзнавства, природознавства, топографії. У поході 

теоретичні знання одержують практичне підтвердження і реалізуються в 

діяльності. 
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Оздоровча функція туризму  полягає у позитивному впливі на 

організм подорожуючого факторів природи в поєднанні із загально–

зміцнюючою м´язовою діяльністю, що сприяє повноцінному відпочинку, 

зміцненню здоров´я та загартуванню організму. Інтенсивність м´язової 

діяльності визначається станом здоров´я й фізичною підготовкою учасника 

походу, що зумовлює вибір засобу пересування, темп, тривалість подорожі. 

Туризм є ефективним засобом фізичного оздоровлення людини, 

виховання цивілізованого ставлення до природного середовища та культурно–

історичної спадщини. Поєднуючи в собі найбільш ефективні оздоровчі види 

рекреаційної діяльності, це найдешевший та найдоступніший вид рекреації для 

студентів. 

Оздоровчо–спортивний туризм – багатогранна форма активного 

відпочинку студентів, запорука їх гармонійного розвитку. 

Профілактична функція. Медики вважають, що хворобу краще 

попередити, ніж лікувати. Фізична активність може зменшити вплив 

патогенних чинників, які вразливо діють на людину. Різноманітні форми 

туризму можна застосовувати для профілактики різних захворювань. 

Прогулянки, подорожі та інші види туристсько–рекреаційної активності 

можуть задовольнити потреби студентів.  

Екологічна функція. Охорона природи туристами, це перш за все, 

дотримання правил та норм поведінки під час подорожі. Екологічний туризм 

набуває широкого розповсюдження. Тому виникає необхідність в підвищенні 

ролі виховання екологічної культури студентів засобами туризму та екскурсій. 

Соціальна функція. Науково–технічний прогрес змінив життя 

сучасного суспільства. Характерними її особливостями є підвищення 

інтенсивності праці, комп´ютеризація, збільшення стресових ситуацій, 

відокремленість від природи. Все це сприяє накопиченню фізичної і психічної 

втоми, що призводить до зниження життєвої та трудової активності. Соціальна 

значимість туризму зумовлена можливістю задоволення однієї з важливіших 

потреб людини – відновлення і поповнення її фізичних, духовних, емоційних 

сил. 

Гуманітарна функція туризму полягає у використанні його 

можливостей для формування всебічно розвиненої особистості. Туризм 

поширює кругозір людини, підвищує її інтелектуальний потенціал та дозволяє 

поєднати відпочинок з пізнанням навколишнього світу. 

Подорожі дозволяють людині задовольняти свої потреби в набутті 

духовних цінностей, накопиченні та поглибленні знань. Туризм сприяє 

задоволенню комунікативної потреби людини – потреби в спілкуванні та обміні 

інформацією. Провідне місце туризм займає у вихованні підростаючого 

покоління: розширення обсягу знань і інтересів у формуванні естетичних 

смаків, ставлення до спільноти, навколишнього середовища. 

 

Питання до самоконтролю 
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1. За якими ознаками відбувається розподіл установ, що займаються 

розвитком спортивного й спортивно–оздоровчого туризму в Україні? 

2. Назвіть основні форми спортивного й спортивно–оздоровчого 

туризму. 

3. Які основні ознаки розподілу спортивних походів за категорією 

складності? 

4. Які види туризму входять до класифікації туристських спортивних 

походів? 

5.  Охарактеризуйте основні види спортивно–оздоровчого туризму. 

6.  Назвіть основні функції спортивно–оздоровчого туризму. 

 

 

Рекомендовані джерела 

Законодавчі та нормативні документи: 1, 5 

Основні:  7, 9, 10 

Додаткові: 16,17 

 

 

 

 

Тема 2. Методика проведення спортивного походу 

 

Основні питання теми 

1. Завдання спортивного походу. 

2. Тривалість походу та його етапність. 

3. Учасники походу. 

4. Кошторис витрат походу. 

 

Ключові слова: спортивний похід, завдання походів, учасники походу, 

денний перехід, швидкість руху, рюкзак, харчування, місце ночівлі, кошторис 

витрат, тактика проходження маршруту. 

 

Спортивні походи виховують у туристів такі цінні якості, як почуття 

дружби і колективізму, привчають до взаємної допомоги і підтримки. Походи 

розширюють світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, здобуті у 

навчальному закладі, дають можливість ознайомити туристів з історією 

Батьківщини, її природними скарбами, народними звичаями, традиціями, 

залучити їх до проведення різноманітних досліджень та спостережень. 

Туристські походи сприяють всебічному, фізичному розвитку та 

оздоровленню. У походах туристи стають сильними, спритними, витривалими. 

Спільна колективна праця, подолання природних перешкод виробляють 

дисциплінованість, кмітливість, ініціативність, уміння орієнтуватися в 

складних умовах. 
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Основна мета походів туристів полягає у вивченні, дослідженні 

рідного краю, формуванні високих моральних якостей громадянина України, 

вихованні у студентів дбайливого ставлення до рідної природи. студенти, які 

займаються спортивним туризмом,  ставлять перед собою спортивну мету: 

виконання певного спортивного розряду, сходження до вершин, складання 

докладного опису району мандрівки. Завдання походів можуть бути: 

 навчальними; 

 пізнавальними; 

 краєзнавчими; 

 спортивними; 

 оздоровчими.  

У походах можна виконувати і завдання, отримані від наукових та 

інших закладів, музеїв тощо. Під час подорожі можливе знайомство з 

архітектурними пам´ятками, стародавніми фортецями, курганами, обелісками, 

дослідження життя тваринного та рослинного світу. Відповідно до завдань 

походу можливий збір колекцій мінералів, комах, гербарію рослин, складання 

плану місцевості тощо. 

Походи можуть здійснюватися взимку (лижні), влітку, у період 

міжсезоння (пішохідні, водні, велосипедні) та бути комбінованими. 

Учасники спортивних походів повинні відповідати певним вимогам. У 

багатоденних походах слід уміти орієнтуватися на місцевості, обирати шлях 

руху за визначеним маршрутом, організовувати ночівлю, вміти вибирати 

зручне, безпечне місце. У таборі слід встановити намети так, щоб було сухо 

навіть у дощову погоду, влаштувати захист від вітру, добути чисту воду, дрова, 

у будь-яку погоду розкласти і підтримувати багаття і користуватися ним для 

приготування їжі, просушування одягу та взуття.  

Учасники спортивних походів повинні вміти впевнено орієнтуватися 

на місцевості, володіти технікою пересування, долати природні перешкоди, 

надавати, у разі потреби, першу медичну допомогу потерпілому.  

Багатоденні туристські походи завжди є гарною школою як для 

учасників, так і для керівників. Такі походи загартовують, дозволяють активно 

відпочити і навчитися корисному. Спортивні походи відрізняються від 

оздоровчих тим, що їх маршрути мають природні перешкоди, що потребує 

спеціальних умінь та навичок. 

Розрахунок денних переходів у кілометражі і в часі або графік 

походу буде залежати від засобів пересування (пішки, на човнах, лижах або 

велосипедах), характеристики ділянок денних переходів (характер поверхні і 

наявність ділянок, що потребують конкретних технічних рішень – переправи, 

ділянки складного орієнтування та ін.), складу групи, плану роботи на цей день. 

Середня швидкість пішого руху туристів – 3–4 км за годину. Не слід 

планувати денні переходи більше, ніж 20 км. В окремих випадках за умови 

достатньої тренованості учасників ці нормативи можуть бути трохи збільшені. 

У перші дні походу планується малий кілометраж переходів, оскільки 

організм пристосовується, звикає до системи нових для нього циклічних 
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ритмів, як все біологічне у природі. Поступово кілометраж переходів 

збільшується. У туристів повна акліматизація до району походу настає на 3 – 4 

день подорожі. Після цього організм тренованої людини пристосовується до 

режиму подорожі. Досвідчені керівники, враховуючи це, на четвертий день 

подорожі планують день відпочинку. У цей день учасники походу активно 

відпочивають: відвідують екскурсійні об´єкти, якщо потрібно, закуповують 

продукти харчування, ремонтують особисте і групове спорядження тощо. 

Вирушаючи в дорогу, варто пам´ятати, що вага рюкзака повинна 

відповідати віковим вимогам учасників походу. Найбільша маса рюкзака для 

пішохідних туристів, що не мають відхилень у стані здоров´я, становить для 

юнаків – 20 – 25%, для дівчат – 10 – 15% від маси тіла туриста, для дорослих 

тренованих туристів маса рюкзака збільшується до 35 % від маси тіла туриста. 

Туристське спорядження поділяється на групове – речі, необхідні 

для всієї групи, особисте та спеціальне, потрібне для організації колективної та 

індивідуальної страховки та орієнтування на місцевості учасників походу. 

На вибір спорядження впливає не лише сезон, у який здійснюється 

подорож, а й географічні та кліматичні умови району походу, тривалість, 

ступінь тренованості туристів, технічні труднощі маршруту, мета походу тощо. 

Спорядження для пішохідних походів має бути міцним, легким, 

зручним, надійним, водостійким, сприяти безпеці руху й збереженню здоров´я 

туристів. У пішохідних походах єдиним засобом транспортування вантажу 

слугує рюкзак. 

Більшість досвідчених туристів користуються легкими рюкзаками з 

міцної тканини, з досить широкими (8 – 10 см) лямками. Важливо, щоб рюкзак 

мав декілька кишень: з боків, посередині, знизу, верхній широкий клапан, 

виконаний у вигляді кишені, вшите дно. Навіть дуже навантажений, але вміло 

укладений рюкзак повинен являти собою правильної форми пакет, у якого 

висота більша, ніж ширина. Він має прилягати до спини, не перекручуватися й 

не відкидатися під час руху назад. Тоді основне навантаження припадатиме на 

м´язи спини й попереку. Рюкзак повинен укладатися так, щоб із нього можна 

було дістати необхідне, не порушуючи всього змісту упаковки. Основний одяг 

туриста – сорочка, светр, брюки-тріко та ін. –  повинен бути з натуральних 

матеріалів: льону, бавовни, вовни (бажано без синтетичних домішок), 

сонцезахисна або в´язана шапочка і шкарпетки з вовни. Окремо комплектується 

змінний одяг (який одягають на привалах, бівуаках, за дуже холодної, вітряної 

погоди, дощу), змінне взуття, особисті речі. 

Кращим взуттям для пішохідного туристського походу є черевики 

типу «Вібрам» (підошва з глибоким протектором). Тільки суха погода і рух по 

гарних стежках дають змогу замінити: черевики на кросівки, які служать 

змінним взуттям (переважно на бівуаках). Певна частина групового 

спорядження в рюкзаку – це продукти харчування й бівуачне спорядження – 

намети, пристосування для багаття та інвентар (сокира, пилка, маленька 

бівуачна лопата) посуд для приготування їжі. Якщо ті або інші ділянки 

маршруту потребують організації страховки (переправа, проходження сніжно-
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льодових схилів тощо), необхідно мати страхувальне спорядження: мотузки, 

карабіни, гаки, індивідуальні страхувальні системи, каски, металеві кігті та ін. 

Обов´язковою в поході повинна бути медична аптечка. Дуже важливо 

правильно її укомплектувати. Для короткочасних мандрівок і походів вихідного 

дня заселеною місцевістю склад аптечки невеликий. Вона повинна містити: 

перев´язочні матеріали (бинти стерильні, вата медична, лейкопластир, 

стерильні серветки, еластичний бинт), дезінфікуючі препарати і розчини 

(розчин йоду, діамантового зеленого, перманганат калію в кристалах, перекис 

водню 3%), настоянку валеріани. Необхідно брати з собою й ампули з розчином 

аміаку, який дають вдихати в разі непритомності. 

Щоб укомплектувати аптечку для багатоденного або категорійного 

походу, слід звернутись до спеціальної літератури. 

У похідних умовах аптечку потрібно надійно захищати від води, дії 

сонячних променів, а також від ударів і трясіння. Як правило, її зберігають у 

твердій упаковці і тримають у керівника туристського гурту. 

Необхідний також ремонтний набір, щоб лагодити в поході 

туристське спорядження, одяг. Слід дотримуватися правил його експлуатації, 

ретельно користуватися, своєчасно й правильно сушити. 

Враховуючи кількість учасників походу, необхідно за нормами 

підрахувати кількість продуктів на весь час подорожі, вирішити, що взяти з 

собою, а що можна придбати на маршруті. 

Кошторис витрат у поході або подорожі складається керівником 

групи, відповідальними за харчування і спорядження та активом туристів. Він 

складається з таких частин: 

 транспортні витрати; 

 витрати на харчування; 

 придбання і прокат спорядження та обладнання (спальний мішок, 

килимок, особистий посуд та інші дрібниці, які необхідні в поході); 

 витрати на екскурсії; 

 витрати на ночівлі; 

 витрати на медичну аптечку та страхування; 

 витрати на ремонтний набір; 

 витрати на оформлення звіту; 

 непередбачені витрати. 

Важливе значення при проведенні спортивних туристських походів 

має вибір тактики. Загалом, тактика туризму – це вміння вибрати найбільш 

раціональний і безпечний шлях у досягненні поставленої мети. Тактика 

невіддільна від фізичної й технічної підготовленості туристів. Неможливо 

тактично правильно спланувати маршрут, не оцінюючи реальну фізичну, 

технічну і вольову підготовку туристів. Тактика туристського походу – це 

детально розроблений план–графік, у якому визначено час пересування групи 

на місцевості відповідно до вибраного маршруту, способи проходження 

окремих ділянок у конкретній ситуації при дотриманні максимальної безпеки. 

Вибір тактики варто здійснювати одночасно з розробкою й прокладанням 
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майбутньої траси маршруту. Правильний тактичний вибір, заснований майже 

на повному передбаченні того, що може трапитися на маршруті. Сюди входить 

планування проходження маршруту з урахуванням природних перешкод, 

особливостей погодних та кліматичних умов, індивідуальних можливостей 

туристів. Розробляючи маршрут, варто враховувати раціональні тактичні 

прийоми. Для цього слід орієнтуватися на маршрути і уявляти, якими 

способами й засобами складні ділянки будуть подолані. 

Розробляючи тактику проходження маршруту, туристи можуть 

використовувати різні форми й методи підготовки, серед яких: усні розповіді, 

консультації спеціалістів, звіти, листування з учасниками, що раніше пройшли 

цей маршрут чи знають цей район, перегляд слайдів, кіно, відеофільмів, робота 

з інформаційними джерелами, письмовими звітами цього району, спеціальною 

туристською й краєзнавчою літературою. 

На маршруті тактичні прийоми використовуються безпосередньо при 

проходженні окремої ділянки шляху з обліком усіх його особливостей. 

Наприклад, на відкритих ділянках місцевості, пересуваючись дорогою чи 

стежкою, тактика буде одна, на заболочених ділянках – інша. Тактика багато в 

чому залежить від уміння застосовувати туристами технічних прийомів 

проходження маршруту. Техніка пересування на маршруті – це вміння вибрати 

найкращий прийом подолання перешкод. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Від чого залежить вибір мети проведення туристського походу? 

2. Назвіть основні вимоги до учасників туристського походу. 

3. У чому полягає особливість складання графіка спортивного 

походу? 

4. Що включає в себе кошторис спортивного походу? 

5. Що називається тактикою туризму? 

6. Що називається тактикою туристського походу? 

7. Які форми й методи застосовують туристи, складаючи тактичний 

план маршруту? 

 

Рекомендовані джерела 

Законодавчі та нормативні документи: 4 

Основні:  9, 10,13 

Додаткові: 17 

 

 

Тема 3. Основи формування спортивно-туристичної підготовки 

студентів ВНЗ 

 

Основні питання теми 

1. Основи туристсько–спортивної підготовки. 
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2. Завдання туристсько–спортивної підготовки.  

3. Види туристсько–спортивної підготовки.  

 

Ключові слова: туристсько–спортивна підготовка, теоретична 

підготовка, фізична підготовка, спеціальна підготовка, інтегральна підготовка.  

 

Основи туристсько–спортивної підготовки, сутність її успішності в 

реалізації рекреаційних, та спортивних туристських заходів, базується на 

всебічній підготовленості їх учасників і керівників. Вони повинні володіти 

певною фізичною, морально–вольовою, теоретичною і техніко–тактичною 

підготовленістю, що дозволяє перенести труднощі подорожі, які характерні 

для даного туристсько–спортивного заходу,  подолати без аварій класифіковані 

ділянки туристського маршруту, грамотно організувати і провести необхідний 

туристський похід, та здійснювати керівництво різноманітними туристсько–

спортивними заходами. Така професійна туристсько-спортивна підготовка 

обов´язкова для майбутніх фахівців, які будуть організовувати туристські 

подорожі з активними формами пересування. За своєю суттю – це процес 

професійної туристсько–спортивної підготовки. 

У спортивно–оздоровчому туризмі професійна підготовленість 

студентів дозволяє зокрема правильно оцінити і спланувати посильні для 

учасників туристсько–спортивні заходи, оздоровчі та фізичні навантаження, 

знайти найефективніші механізми організації активного відпочинку та 

оздоровлення учасників туристсько-спортивних заходів і забезпечити їм 

безпеку. 

Туристсько–спортивна підготовленість студентів дозволяє: 

 ефективно долати характерні природні перешкоди;  

 правильно організувати життєзабезпечення подорожуючих груп 

туристів в районі подорожі; 

 успішно орієнтуватися на маршруті; 

 переносити граничні для походу даної складності фізичні і психічні 

навантаження; 

 розробляти та реалізовувати для певної категорії активно-

подорожуючих туристів, похідні туристичні маршрути. 

Туристсько-спортивна підготовка студентів направлена на вирішення 

наступних завдань: 

 придбання необхідного об´єму знань, умінь і навичок з основ 

туристсько-спортивної діяльності; 

 вивчення теорії, методики і організації фізичного виховання, 

спортивного тренування в туризмі; 

 забезпечення необхідного рівня фізичної готовності учасників та 

інструкторів, керівників до проведення туристсько–спортивних заходів; 

 виховання високих особових поведінкових якостей та навичок 

формування сприятливого психологічного клімату в туристських групах у 
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інструкторів туристського супроводу та менеджерів з організації туристських 

подорожей з використанням активних форм пересування; 

 всебічне оволодіння технікою і тактикою з різноманітних видів 

спортивного туризму, альпінізму, скелелазіння, спортивного орієнтування; 

 вдосконалення майстерності в управлінні рекреаційними і 

спортивними туристськими походами і змаганнями (зокрема в управлінні 

ризиками). 

Туристсько-спортивна підготовка представляє собою достатньо 

складну, цілеспрямовану систему, що складається з взаємозв´язаних напрямів 

(видів) підготовки. У спортивному туризмі прийнято виділяти наступні види 

туристсько-спортивної підготовки:  

 теоретична підготовка;  

 спеціальна;  

 фізична; 

 інтегральна. 

Теоретична підготовка – це процес формування знань з дисциплін, 

необхідних в туристсько-активній діяльності. Сюди відноситься освіта в галузі 

екології і охорони навколишнього середовища, географії, історії, культури 

рідного краю та інших районів проведення походів.  

Теоретична підготовка, направлена на отримання різноманітних 

знань, необхідних для ефективного здійснення туристсько-спортивної 

діяльності  майбутніх фахівців з туризму. 

Спеціальна підготовка у спортивно-оздоровчому туризмі поділяється 

на: 

 топографічну підготовку; 

 технічну підготовку; 

 тактичну підготовку; 

 психологічну підготовку; 

 підготовка до забезпечення безпеки. 

Спеціальна підготовка це – з одного боку, формування у майбутніх 

фахівців з туризму системи спеціальних знань. До категорії спеціальних знань 

відносяться знання методики організації і проведення туристських походів, 

змагань, знання технічних прийомів і засобів подолання природних перешкод 

маршруту, розрядних вимог у спортивному туризмі. З другого боку, спеціальна 

підготовка спрямована на формування комплексу практичних умінь і навичок в 

різних галузях туристсько-спортивної діяльності. При цьому під категорією 

«навичка» розуміється уміння виконувати певні дії, роботу, доведені до 

автоматизму в процесі теоретичного навчання та спортивного тренування. 

Топографічна підготовка передбачає формування знань, умінь і 

навичок з елементів топографії, що дозволяють читати карту і проводити 

необхідні вимірювання на місцевості, орієнтуватися на маршруті походу і на 

дистанціях змагань, володіти відповідними приладами і інструментами. 

Невід´ємною топографічною підготовкою є спортивне орієнтування. 
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Технічна підготовка дозволяє ефективно і безпечно долати природні 

перешкоди, що зустрічаються на маршруті походу і на дистанціях змагань з 

видів туризму. Вона включає формування компетентності з техніки туристської 

страховки, орієнтування на місцевості, організації бівуака, пошуково-

рятувальних роботах і техніці подолання природних перешкодах. 

Тактична підготовка – це формування у студентів компетентності в 

здійсненні цілеспрямованих дій, що оптимізують рішення різних туристських 

завдань. Тактична підготовка переслідує мету навчити майбутнього фахівця з 

туризму раціонально розподіляти сили туристичної групи на маршруті, 

вибирати оптимальний шлях руху і спосіб подолання перешкод, відновлювати 

сили після ходового дня. Тактична підготовка студентів спрямована й на 

вирішення задач подорожуючих туристичних груп у цілому. У передпохідний 

період організатор активних подорожей звертається до відповідної тактичної 

схеми маршруту і класифікованих ділянок в районі подорожі, підбирає 

оптимальне похідне спорядження, засоби зв´язку, визначає рівень фізичної 

підготовленості майбутніх туристів. 

Психологічна підготовка включає формування знань з основ 

психології, виховання в організаторів з активних подорожей особових 

психічних якостей (сміливості, цілеспрямованості, рішучості, терпіння і 

витримки, душевної чуйності і колективізму). Крім того, необхідними 

компонентами такої підготовки є формування знань з психології малих груп, 

умінь по створенню потрібного психологічного мікроклімату. 

Підготовка по забезпеченню безпеки включає формування знань про 

об´єктивні і суб´єктивні небезпеки, характерні для туристсько-спортивних 

подорожей та змагань, знання, уміння та навичок по наданню першої медичної 

допомоги потерпілим в польових умовах, та його транспортування підручними 

засобами. До даної підготовки відноситься формування компетентності у галузі 

радіозв´язку і володіння аварійними сигналами. 

Фізична підготовка студента-туриста повинна забезпечити: 

 його загальну фізичну підготовленість; 

 спеціальну фізичну підготовленість (залежно від виду походу і 

специфіки подолання маршруту); 

 загартування організму, його опірність захворюванням при 

переохолоджуванні, перегріві, дій інших несприятливих чинників 

навколишнього середовища. 

У процесі спортивних тренувань із загальної фізичної підготовки у 

студентів розвиваються необхідні для заняття спортивно-оздоровчим туризмом 

фізичні якості: загальна витривалість, сила, гнучкість тіла, швидкість рухів, 

спритність. При цьому розвиток загальної витривалості у спортивному туризмі 

має першорядне значення.  

Фізична підготовка є основною складовою туристсько–спортивної 

підготовки студентів, яка складається із загальної фізичної та спеціальної 

фізичної підготовки. 



20 

 

 

 

Загальна фізична підготовка служить основою спеціальної фізичної 

підготовки. Спеціальна фізична підготовка забезпечує розвиток специфічних 

фізичних якостей необхідних для певного виду туризму та певних видів 

змагань: спеціальну витривалість, швидкісно-силову витривалість та ін. В 

процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців з туризму, що 

спеціалізується на гірському, пішохідному, лижному туризмі, розвивається 

спеціальна витривалість в подоланні різних форм рельєфу з обтяженням 

(рюкзак).  

Інтегральна підготовка в спортивно-оздоровчому туризмі 

здійснюється безпосередньо в умовах туристських походів і змагань. Вона є 

основним засобом підвищення майстерності в подоланні природних перешкод 

маршруту і дистанцій змагань, отримання необхідних знань і навичок в 

організації і проведенні туристських заходів. Від інших видів підготовки 

інтегральна підготовка відрізняється максимальною цілісністю. З одного боку, 

усі накопичені раніше знання, уміння і навички реалізуються майбутніми 

фахівцями з туризму у поході або на змаганнях.  

З другого боку, сама участь у походах, змаганнях дає нову суму знань, 

умінь і навичок в результаті вирішення ситуативних задач, подолання 

характерних природних перешкод, життєзабезпечення в специфічних 

кліматичних, погодних умовах, які неможливо повністю змоделювати в рамках 

навчально-тренувального процесу. Таким чином, інтегральна підготовка дає 

безцінний туристсько-спортивний досвід, який неможливо замінити ніякою 

іншою підготовкою. 

Однією з особливостей спортивного туризму як виду спорту є 

достатньо жорстко регламентована послідовність у здійсненні спортивних 

походів різних категорій складності. Ця послідовність «від простого до 

складного» визначається таким головним нормативним документом як 

«Правила змагань зі спортивного туризму». Поступовість у нарощуванні 

складності походів, придбання необхідного туристсько-спортивного досвіду – 

це один з принципів забезпечення безпеки туристсько-спортивних заходів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основи туристсько–спортивної підготовки 

2. Які завдання вирішує туристсько–спортивна підготовка? 

3. Які види туристсько–спортивної підготовки ви знаєте? 

4. На які види поділяється спеціальна туристсько–спортивна підготовка? 

5. Охарактеризуйте види спеціальної туристсько–спортивної підготовки.  

 

 

Рекомендовані джерела 

Законодавчі та нормативні документи: 5 

Основні:  7, 12, 16 

Додаткові: 17 
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Тема  4. Організація пішохідного походу 

 

Основні питання теми 

1. Вибір маршруту походу. 

2. Самостійна розробка маршруту на різних типах місцевості.  

3. Організація бівуаку.  

 

Ключові слова: маршрут походу, унікальність маршруту, розробка 

маршруту, топографічна карта, навігація, туристський путівник, транспорт, 

району подорожі, місцевість  

 

Подорожуючи тим чи іншим туристським маршрутом, туристи 

повинні мати можливість активного відпочинку з оптимальним фізичним 

навантаженням, елементами загартування організму, а також продуманим 

змістом дозвілля, цікавою екскурсійною програмою тощо. 

Туристська подорож повинна давати задоволення її учасникам, 

викликати у них позитивні емоції, нести змістовну й цікаву інформацію, бути 

джерелом приємних спогадів. Район походу тим привабливіший для туристів, 

чим більше можливостей він містить для відпочинку й оздоровлення, чим 

цікавіший його зміст і екскурсійна програма. Оптимальне поєднання цих 

факторів є обов´язковою і основною вимогою до розробки туристського 

маршруту. Крім того, траса маршруту повинна бути детально розроблена, 

максимально безпечна і відповідати фізичним можливостям кожного з 

учасників. 

Існує два рівноцінних варіанти обрання маршруту подорожі: 

 перший – група комплектується під конкретний розроблений та 

цікавий маршрут; 

 другий – вже укомплектована група обирає район подорожі і 

розробляє трасу маршруту. 

Обрання маршруту є досить складною справою, крім природних умов 

та інших особливостей того чи іншого району обов´язковим є врахування 

побажань більшості учасників відповідно до їх уподобань, інтересів, 

туристського досвіду, фізичної й технічної підготовленості, наявності вільного 

часу, коштів, спорядження тощо. Необхідною умовою є також відповідність 

маршруту меті й основному завданню походу. 

Розробка маршруту здійснюється в три етапи: 

 обрання району подорожі; 

 прокладання траси маршруту; 

 детальне відпрацювання основної траси маршруту і запасних 

варіантів. 

Обрання й оцінка регіону подорожі здійснюються на основі таких 

факторів, як: унікальність природних умов, наявність цікавих екскурсійних 

об´єктів, наявність транспортного зв´язку. 
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Район майбутньої подорожі піддається докладному вивченню. З цією 

метою використовуються довідники, карти, туристські путівники, літературні 

джерела, географічні дані, метеорологічні спостереження, лоції рік і озер, звіти 

туристських груп і експедицій, які там побували. Останнім часом широко 

використовується інформація з туристських сайтів системи Інтернет. Важливі 

дані можна отримати через листування з місцевими організаціями, туристами, 

краєзнавцями, лісниками, а також шляхом консультації з членами місцевої 

маршрутно-кваліфікаційної комісії, методистами та інструкторами туристичних 

баз. 

Туристська група повинна мати уявлення про район походу: 

особливості рельєфу території, тривалості світлового дня, взимку – наявності і 

стану снігового покриву, перепадів температури, кількості опадів, знати 

прогноз погоди на період подорожі, наявність лісу в місцях ночівель, 

можливість виходу до населених пунктів тощо. Крім цього, варто з´ясувати 

можливість придбання на місці продуктів харчування й окремих предметів 

споживання. Докладне попереднє вивчення району подорожі переслідує не 

лише пізнавальну мету – воно спрямоване на досягнення безпеки подорожі. 

Прокладаючи трасу маршруту, слід планувати поступове зростання 

кількості пройдених кілометрів за день. Це обумовлено необхідністю адаптації 

й акліматизації учасників походу, тому фізичні навантаження повинні 

збільшуватися повільно і досягати максимуму в другій третині подорожі. На 

цей період бажано планувати подолання найбільш складних у технічному 

відношенні ділянок походу. Поділ траси на відрізки, що відповідають денному 

переходу, планування днювання і складання графіка руху групи доцільно 

здійснювати відповідно до особливостей місцевості з урахуванням складності 

шляху, наявності екскурсійних і природних об´єктів, огляд яких передбачає 

зупинку групи. 

Денний перехід у піших і лижних походах становить, як правило, 15- 

20 км, гірських – 15-17 км, водних – 20-30 км. Слід врахувати, що при 

тривалості походу в шість - вісім днів варто планувати одне днювання, а більше 

дев´яти днів – два. 

У лісовій місцевості з переважанням мішаних і широколистих лісів із 

густим підліском трасу маршруту краще прокладати вздовж річок, так само як і 

на заболочених територіях, де найбільш сухі ділянки тягнуться вузькою смугою 

вздовж водотоків (прируслові вали, надзаплавні траси). Слід враховувати також 

лісові дороги, стежки, просіки. 

Розробляючи лижні маршрути, варто пам´ятати, що довжина денного 

переходу значною мірою залежить від стану снігового покриву та рельєфу 

місцевості. Так, на сніговій цілині або під час відлиги швидкість просування 

може зменшуватися вдвічі, порівняно з розрахунковою. У густому лісі в першій 

половині зими і після значних снігопадів сніг набагато пухкіший і глибший, ніж 

на узліссі, на галявинах. Крім того, необхідно робити корекцію на можливість 

таких природних явищ, як заметіль, різке зниження температури, сильний 
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зустрічний вітер. Це потребує на кожному переході тимчасового укриття для 

туристів, а то й відхилення від маршруту для виходу до населеного пункту. 

Розробляючи гірський маршрут, важливо враховувати, що швидкість 

руху групи знижується прямо пропорційно збільшенню крутості схилу і на 

особливо складних ділянках (круті засніжені й трав´янисті схили, кам´яні осипи 

тощо) досягати лише 0,4-0,5 км/год. Узимку в горах схили крутістю 16˚ і більше 

при глибині снігового покриву понад 13 см вважаються лавинонебезпечними. 

Маршрут не повинен перетинати від´ємних форм рельєфу – ям, лавинних 

лотків тощо. Треба уникати переходів під вузькими греблями, над якими 

нависають снігові карнизи, а також дуже засніженими ділянками схилів, 

оскільки сніговий покрив може виявитися нестійким. 

Якщо маршрутом передбачено подолання технічно складних 

перешкод, то його слід планувати на першу половину дня – найкраще зранку. 

Напередодні, облаштовуючись на ночівлю, слід здійснити докладну розвідку з 

метою визначення основних способів подолання перешкоди й передбачення 

місць страховки. 

Траси туристських маршрутів повинні пролягати за межами 

заповідників та інших природоохоронних зон, для огляду яких плануються 

природознавчі екскурсії, заздалегідь погоджені з дирекцією заповідника. 

Уся траса маршруту повинна бути нанесена на топографічну карту з 

поділом на відрізки, що відповідають певному переходу. Складні ділянки 

маршруту потребують детальнішого картографічного відображення в масштабі 

(1 : 50 000, 1 : 25 000). 

Таким чином, детально розроблений та підготовлений маршрут 

спортивного походу дає змогу туристам побувати у найбільш цікавих 

природних, історичних місцях району подорожі, бути впевненими у своїй 

безпеці, отримати задоволення від змістовного проведення свого відпочинку. 

Найбільш масовим видом туризму є пішохідний туризм. Він 

доступний для людей будь–якого віку. Залежно від мети походи поділяються на 

навчальні, оздоровчі, спортивні, тренувальні, залікові тощо. 

Готуючись до походу, детально розробляють план-графік, у якому 

визначено час, порядок руху групи на місцевості відповідно до вибраного 

маршруту й способів проходження окремих ділянок походу. План походу 

залежить від складу групи, матеріальної забезпеченості, фізичної й технічної 

підготовленості членів подорожі. 

Швидкість пересування групи під час подорожі певною мірою 

залежить від ваги рюкзака, відстані, пройденої за день, часу, витраченого на 

дорогу, характеру природних перешкод, погодних умов, рельєфу місцевості 

тощо. У середньому за один перехід (від спочинку до спочинку) група 

проходить 3–3,5 км. На підйомах угору швидкість і пройдена відстань 

зменшуються до 1,5-2 км/год. У тренувальних походах визначають допустиме 

навантаження для кожного. Щоб полегшити вагу вантажу, використовують 

будь–яку можливість закупівлі продуктів на маршруті. Для тренованих 

туристів-чоловіків вага рюкзака може становити 30-35 кг, для жінок – 20-25 кг. 
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Відповідно до навантаження та природних перешкод установлюють темп 

подорожі. За керівникрм іде найслабший учасник. Колону замикає один із 

найсильніших туристів, який надає, за потреби, необхідну допомогу тим, хто 

відстає. 

На маршруті доцільно дотримуватися такої схеми руху: спочинки на 

10-15 хв. робити після 45-50 хв. руху. Зазвичай, зважаючи на обставини 

(відсутність придатного місця відпочинку або джерела питної води тощо), 

керівник може змінювати час руху від спочинку до спочинку. 

Туристський табір або бівуак – це місце відпочинку учасників 

подорожі, де вони харчуються, сплять, проводять краєзнавчу роботу, готуються 

до подальших переходів. Бівуак слід розбивати за годину-дві до темряви. У 

негоду запас часу для вибору місця слід збільшувати. Не варто робити зупинки 

на краю крутих, обвивних берегів річок чи озер, оскільки під ударами хвиль 

вони можуть обвалитися, а також поблизу низьких та заболочених берегів. 

Потрібно уникати похилих місць, улоговин, западин. 

Недоцільно влаштовувати стоянки поруч із великими дорогами, 

населеними пунктами, водопоями. Місце стоянки слід вибирати поруч із 

джерелом питної води. Керівник шикує групу, дає завдання черговим, вказівки 

щодо встановлення наметів, збирання хмизу або сухого гілля для вогнища. 

Підготувавши паливо, в намети заносять особисті речі, готують постіль. Під 

спальні мішки кладуть пінополіуретанові килимки, під голову особисті речі. 

Після відбою в таборі має панувати абсолютна тиша. 

Звечора чергові отримують від завгоспа продукти для приготування 

сніданку. Чергові встають на годину раніше, ніж решта туристів. Після 

сніданку туристи прибирають місце табору, обсмалюють на вогнищі, а потім 

закопують консервні бляшанки. Вогнище ретельно заливають водою і 

засипають землею. Денний перехід групи в середньому становить 7–8 

переходів. До обіду група проходить 4 переходи, після чого робиться спочинок 

на обід, що триває 2 год. Після обіду робиться ще 3–4 переходи. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які варіанти обрання маршруту для пішохідного туризму Ви 

знаєте? 

2. Охарактеризуйте етапи розробки маршруту пішохідного походу. 

3. Визначте принципи планування маршруту походу на карті. 

4. Для чого потрібен план–графік походу? 

5. Що таке бівуак? Дайте характеристику вибору місця для бівуаку.  

 

Рекомендовані джерела 

Основні:  6, 8, 10, 12 

Додаткові: 19 

 

Тема 5. Профілактика захворювань, загартування та перша 

медична допомога у поході  
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Основні питання теми 

1. Принципи оздоровлення і загартування туриста. 

2. Надання першої медичної допомоги в поході. 

3. Вибір медикаментів та комплектування аптечки для походу. 

 

Ключові слова: стан здоров´я, медицина, допомога, аптечка, 

загартування, оздоровлення, перша медична допомога, особиста гігієна 

 

Мандрувати може кожна людина, але вибір маршруту залежить від 

фізичної підготовки та стану її здоров´я. Тому учасники майбутньої туристської 

подорожі повинні знати стан свого здоров´я і пройти медогляд. Без дозволу 

лікаря не можна вирушати у мандрівку. Перед багатоденною подорожжю слід 

неодмінно вилікувати хворі зуби, видалити мозолі на ногах, пройти 

профілактичний курс лікування при захворюванні носоглотки тощо. 

Оздоровлення та загартування організму вбереже туристів від 

застуди навіть при різких коливаннях температури повітря, сильному вітрі, 

дощі. Цьому сприяють ранкова зарядка, водні процедури, які бажано починати 

з початком літа. Спочатку обливатися можна теплою водою (30-35°С), 

поступово доводячи її температуру до 15-16°С. 

У поході від поту й пилу забруднюється шкіра – створюються 

сприятливі умови для розвитку гнійних захворювань. Тому слід завжди бути 

охайним, щодня чистити зуби, тримати в чистоті шкіру обличчя й тіла, руки, 

ноги, одяг і взуття. Раз на тиждень треба зрізати нігті на пальцях рук і ніг. 

Турист повинен уміти контролювати стан здоров´я свого організму, 

загальне самопочуття, сон, апетит, втому, а також частоту пульсу, задишку, 

надмірну пітливість і навіть зміни ваги тіла та ємність легенів. Так, на важких 

ділянках маршруту, особливо під час підйомів, частота серцевих скорочень 

(ЧСС) може почастішати до 120-140 ударів на хвилину, але під час зупинок він 

повинен повертатися до норми: 70-75 ударів на хвилину. Коли ЧСС не 

уповільнюється, це вже перший сигнал перевтоми. Слід зменшити темп руху, 

скоротити час переходів або ж влаштувати позачергове днювання. У поході 

слід неодмінно дотримуватися встановленого режиму. Воду краще пити 

кип´ячену, кипіти вона повинна не менше 2-3 хв. Сиру воду можна вживати 

тільки із джерел, які розташовані в малонаселеній місцевості. 

Якомога більше треба використовувати сонце, повітря й воду для 

загартовування. Засмагати рекомендується поступово: першого разу досить 

побути на сонці 5-10 хв., а надалі – щоденно додавати по 5 хв. На півночі 

України допустиме триваліше засмага, але не до почервоніння шкіри. У горах, 

біля моря й озер сонячна радіація збільшується у 2–3 рази, отже, опромінення 

слід зменшити. 

Якщо хтось захворів або стався нещасний випадок, першу медичну 

допомогу можуть надати керівник групи і самі туристи (якщо захворювання чи 

пошкодження не дуже сильне). Але найкраще вчасно звернутися до лікаря 
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найближчого медпункту, школи. Транспортувати хворого до лікаря можна на 

саморобних ношах, зроблених із двох жердин і спального мішку або курток. 

Щоб запобігти утворенню мозолів на ногах, слід купувати взуття на 

один номер більше вашого розміру. Найкраще для походу підходить розношене 

взуття. У будь–яку пору року треба надягати шерстяні шкарпетки. 

Мозолі на ступнях і долонях заклеюйте лейкопластиром. При опіках 

шкіру змочують спиртом, одеколоном або п´ятипроцентним розчином 

марганцевокислого калію, а якщо з´явилися й потріскались пухирі, слід 

накласти пов´язку із синтоміциновою емульсією. 

Сонячний і тепловий удари, що виникають після перегріву, 

характеризуються почервонінням обличчя, нудотою, надмірним серцебиттям, 

сильним головним болем, а у важких випадках – втратою свідомості. 

Потерпілого слід  перенести у затінок чи прохолодне місце, покласти або ж 

посадити його, піднявши вище голову, розстебнути комір, напоїти 

прохолодною водою, до грудей і голови прикласти холодну примочку. Щоб 

запобігти недузі, варто захищати голову капелюхом чи косинкою. На 

відпочинок зупинятися лише у затінку. 

Обмороження. Лютий мороз, особливо з підвищеною вологістю, у 

вітряну погоду може обморозити обличчя. Для попередження цього необхідно 

мати відповідне спорядження. Якщо ж відмороження все ж сталось – шкіра 

побіліла і втратила чутливість, її потрібно негайно розтерти рукою або м´якою 

шерстяною тканиною (розтирати снігом не можна) і змастити жиром. 

При сильному обморожуванні, коли з´являються пухирі або ж мертвіє 

шкіра, слід накласти пов´язку із синтоміциновою емульсією і негайно 

відправити потерпілого до лікарні. Коли настає загальне замерзання, у 

потерпілого розвивається сонливість, апатія, а потім – утрата свідомості, 

припиняється діяльність серця й дихання. У такому випадку потерпілого 

потрібно негайно перенести в тепле приміщення (хату, намет), розтерти все 

тіло шерстяною тканиною або спиртом, зігріти й напоїти гарячим чаєм, кавою 

або бульйоном. 

Укуси комах. Комаха чи порошина, потрапивши в око, викликають 

різкий біль, сльозотечу й запалення ока. Але перед тим, як вийняти сторонній 

предмет з ока товариша, треба обов´язково помити руки. Якщо порошинку 

видно, її знімають вологою ваткою, змоченою перевареною водою. Коли ж 

вийняти з ока сторонній предмет не вдається, слід негайно звернутися до 

лікаря. 

Іноді до вуха може влізти комаха. Щоб вилучити її звідти, потрібно 

закапати у вухо 10 - 15 крапель теплого вазелінового масла, а потім лягти на бік 

(на ушкоджене вухо). Якщо ж комаха не вилізе, вухо варто промити водою. 

Після укусу бджоли, шершня, оси негайно виймають жало. Щоб 

запобігти набряканню тканини, особливо гортані, при укусах у порожнині рота 

чи за язик, потерпілий приймає 1-2 таблетки діазоліну чи чайну ложку 

кларетину. 
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Отруєння. Забруднена вода, недоброякісні продукти, недотримання 

правил гігієни, вживання отруйних грибів і ягід можуть викликати шлунково–

кишкове отруєння. 

Допомогти хворому можна, промивши шлунок і викликавши 

блювання для вилучення залишків недоброякісних продуктів і слизу. Для цього 

хворий повинен випити кілька склянок теплої води і засунути в горло палець. 

При поносі, що з´явився після отруєння, ефективно діє сольове проносне. 

Хворого слід обов´язково направити до лікаря. Якщо у шлунку з´являються 

постійний, часто – раптовий, різкий біль, блювота (частіше одноразова, рідше 

кількаразова), то виникає підозра на гострий апендицит або ж інше 

захворювання, тоді потрібна негайна операція. У такому випадку хворому не 

можна нічого їсти (таблетки у тому числі)  і слід терміново звернутися до 

лікаря. 

Гірська хвороба з´являється на великій височині від нестачі кисню, її 

ознаки: задишка, надмірне серцебиття, запаморочення, шум у вухах, головний 

біль, зміни психічного стану. Потерпілого слід спустити вниз на 300-400 м, 

створити умови для відпочинку, спокою, від болю дати таблетку аналгіну, 

вітамін С і напоїти міцним чаєм. Попередити гірську хворобу можна завчасною 

акліматизацією й тренуванням. 

Сильну артеріальну кровотечу з рани (яскраво-червона кров тече 

поштовхами і з великою силою) зупиняють, притиснувши пальцями артерію 

вище поранення, а потім накладають джгут. Коли ж його нема, перев´язують 

кінцівку рушником, мотузкою чи паском вище від місця поранення. 

Імпровізований джгут найзручніше затягти за допомогою палички-закрутки. 

Якщо кровоточить артерія руки, джгут накладається на плече. При 

кровотечі з артерії ноги – на стегно. Під джгут по всій окружності кінцівки слід 

прикласти марлю, бинт чи одяг. 

Закрутку не можна лишати затягнутою довше, ніж на 60 хв., її слід 

послабити до появи на кінцівці пульсу, аби уникнути омертвіння тканини. При 

повторній кровотечі джгут слід накласти знову на 60 хв. Пораненого необхідно 

терміново відправити до лікарні. 

При венозній кровотечі (темна кров витікає з рани повільно, без 

поштовхів) джгутом користуватися не можна. Ушкоджену кінцівку треба 

підняти вище. Потім накласти пов´язку. 

Надмірне навантаження на суглоб у незручному положенні може 

призвести до розтягнення й розриву зв´язок, їх ознаки: різкий біль, 

крововилив і набряк у ділянці суглоба. Найчастіше буває розтягнення зв´язок 

гомілковостопного й колінного суглобів. При цьому потерпілий може стояти на 

ушкодженій нозі. Одразу після травми на суглоб слід накласти холодний 

компрес, а потім забинтувати еластичним або звичайним марлевим бинтом. 

Потерпілого повинен оглянути лікар. Під час занадто різких рухів можуть 

статися вивихи, тобто зіскакування суглобових кінців кісток. Рухаючись, 

потерпілий відчуває різкий біль. Уражене місце опухає. Вправляти вивих самим 

небезпечно, оскільки така «операція» може закінчитися переломом. Краще 
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накладіть на ушкоджений суглоб не тугу пов´язку, обравши для кінцівки таке 

положення, в якому вона найменше болить. 

Різкий біль ноги чи руки може сигналізувати й про перелом. У такому 

разі необхідно забезпечити нерухомість зламаної кінцівки, прибинтувавши до 

неї дві палиці або дощечки, щоб уламки кістки не терлися одна об одну. 

При ударі по голові може статися струс мозку. Потерпілий утрачає 

свідомість (від кількох секунд до кількох діб). Його мучить головний біль, 

нудота, можлива блювота. Він може не пам´ятати подій, які передували травмі. 

Хворого негайно треба покласти горизонтально, до лоба прикласти холодні 

примочки. Якщо болить голова, потерпілому слід дати таблетку пірамідону (0,3 

г). При струсах мозку, як і при вивихах та переломах, потерпілого повинен 

оглянути лікар. При ударах по голові хворого транспортують до лікарні у 

лежачому стані. 

При укусі гадюки, насамперед, слід відсмоктати з ранки отруту і 

негайно виплюнути її з рота. Видавлювання її пальцями й відсовування слід 

робити не пізніше як за 7-10 хв. після укусу. Для людей, які роблять цю 

процедуру, вона не становить небезпеки, якщо на їхніх руках чи в ротовій 

порожнині немає відкритих ранок. У жодному разі не слід накладати джгут: він 

не затримує всмоктування отрути, а тільки збільшує набряк тканини навколо 

місця укусу. Потерпілому дають якомога більше пити. Виведенню з організму 

отрути сприяє сольове проносне. Після першої допомоги людину, яка 

перенесла зміїний укус, негайно відправляють до лікаря для введення захисної 

сироватки. 

Дуже небезпечне захворювання – енцефаліт (запалення мозку), що 

передається кліщами. Зустрічається кліщовий енцефаліт у Карпатах,  Криму і 

на Поліссі. 

Найнебезпечніші кліщі навесні та на початку літа. Потрапивши на 

тіло людини, паразит найчастіше присмоктується у волосяній частині голови, 

вушних раковинах, на шиї, ключицях, пахових ямках, на грудях, руках і спині. 

Укус його безболісний і тому може бути непомічений. Для введення в організм 

певної кількості вірусу, достатнього для зараження людини, необхідний певний 

час. Отже, чим швидше вийняти кліща з тіла людини, тим більше певності, що 

інфекція в організм не занесена. У небезпечних районах треба застосовувати 

засоби, які відлякують отруйних паразитів. 

Проходячи через підлісок або чагарник, варто надіти на голову 

капюшон похідної куртки. Комір і манжети сорочки застебнути. Штани 

якомога краще заправити у високі шкарпетки. Не слід зупинятися на привал у 

вологих змішаних лісах, де багато чагарників, трав, у місцях випасу худоби, 

літніх ферм тощо. 

Під час руху в районах,  де багато кліщів, слід через кожні 1,5-2 год. 

оглядати один одного. Виймати кліща, що впився в тіло, треба обережно, у 

жодному разі не відривати, оскільки його голова може залишитися у тілі. Для 

цього паразита змащують будь-яким маслом і виймають лише через 10-15 хв. 

Місце укусу слід змазати йодом. 
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Знання й дотримування правил профілактики, уміння подавати першу 

медичну допомогу при нещасних випадках допоможуть вам повернутися 

здоровими з найскладнішої подорожі. 

Важливе значення для туристського походу має медична аптечка. 

Відправляючись у туристський похід, будь-яка група повинна взяти із собою 

медичну аптечку. Медикаменти повинні бути упаковані в зручну, герметичну 

тару. До складу медичної аптечки входять ліки для надання першої допомоги. 

У тривалих і складних походах вага аптечки може бути до 2 кг. 

Склад медичної аптечки, що рекомендується, для походу 1 категорії 

складності (за відсутності в групі медпрацівника) становить: 

 перев´язний матеріал: широкі, вузькі, стерильні й нестерильні 

бинти, еластичний бинт, вата, лейкопластир (у тому числі і бактерицидний), 

ножиці; 

 знезаражуючі засоби: йод, брильянтовий зелений спиртовий 

розчин, марганцевокислий калій, пантенол в аерозольній упаковці (має 

протизапальну, кровоспинну, антимікробну дію), інгаліпт (використовується 

для лікування ангіни, запалення слизової оболонки рота); 

 серцево-судинні засоби: валідол (при болях у серці, неврозах), 

нітрогліцерин (при сильних болях у серці, що не проходять після застосування 

валідолу), корвалол чи кордіамін (при болях у серці, прискореному серцебитті, 

підвищеній дратівливості, безсонні), кофеїн (при шоку, спазмах судин 

головного мозку, при слабкій серцевій діяльності); 

 засоби, що використовуються при шлунково-кишкових 

захворюваннях: фталазол (при харчових отруєннях, дизентерії), бесалол (при 

захворюваннях шлунково–кишкового тракту з болями й спазмами), пурген (при 

запорі), активоване вугілля (при харчових отруєннях); 

 протизапальні засоби: сульфадиметоксин (при простудних 

захворюваннях, запаленні легень), еритроміцин (при бронхіті, запаленні легень, 

ангіні), лібексин (засіб від кашлю, при запаленні верхніх дихальних шляхів, 

запаленні легень), гірчичники; 

 знеболюючі й жарознижуючі засоби: аспірин (жарознижуючий, 

протизапальний, болезаспокійливий засіб), анальгін (при головному болі, болях 

у суглобах), димедрол (при високій температурі, алергії), нош-па; 

 інші засоби: нашатирний спирт (при втраті свідомості, шоку), 

борна кислота (для полоскання рота), аерон (при морській хворобі), крем, 

термометр, джгут, мозольний пластир, полівітаміни, синтоміцинова емульсія, 

вазелін, пірамідон з анальгіном, гірка сіль, фталазол або ентеросептол, 

марганцевокислий калій (для полоскання, промивання шлунку, при опіках 

тощо), стрептоцид, засоби проти кровососних комах (від кропив´янки, укусу 

бджіл, ос та інших комах). 

Аптечку слід зберігати у спеціальній сумці, флакон із йодом краще 

тримати у поліетиленовому мішечку, оскільки його випари псують інші 

медикаменти. 
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Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає важливість застосування профілактичних заходів 

для підготовки до спортивного походу туристів? 

2. Які основні види травм та захворювань виникають в туристських 

походах? 

3. Наведіть приклади надання першої медичної допомоги у 

туристських походах. 

4. Які основні медикаменти мають бути у  туристській аптечці? 

5. Які основні принципи загартування туристів у період підготовки і 

проведення спортивних походів? 

 

Рекомендовані джерела 

Основні:  7, 10, 13, 14 

Додаткові: 17 

 

Тема 6. Маршрути туристських спортивних походів Україною без 

використання технічних засобів пересування 

 

Основні питання теми 

1. Карпати, як головний район проведення пішохідних туристських 

спортивних походів. 

2. Маршрути походів гірського туризму. 

3. Маршрути походів спелеологічного туризму. 

 

Ключові слова: гірський масив, Карпатські гори, категорійний похід, 

маршрут, альпінізм, спелеотуризм, мотузка, спорядження 

 

Пішохідні туристські спортивні походи можна проводити в усіх 

регіонах України. Одночасно слід зазначити, що територія України, за 

винятком двох гірських масивів (Українські Карпати та Кримські гори), має 

рівнинний рельєф, на ній майже відсутні істотні природні перешкоди, що 

обумовлюють категорію складності спортивних пішохідних маршрутів. Через 

це у більшості регіонів України можна здійснювати спортивні походи лише до І 

категорії складності включно, а походи II та III категорій можуть здійснюватись 

лише в Українських Карпатах. 

Погодні умови дозволяють здійснювати пішохідні мандрівки у 

рівнинних районах України з березня по листопад, а за сприятливих умов – 

протягом року. 

Карпати – головний район проведення пішохідних туристських 

спортивних походів – належать до лісових районів середньогір´я. 

Різноманітність природних перешкод цього району дає можливість туристам 

оволодіти майже повним арсеналом прийомів техніки пішохідного туризму, 

орієнтування на місцевості, дає змогу повноцінно проводити навчальні заходи. 
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Термін проведення пішохідних походів цим районом теж широкий – з ранньої 

весни до пізньої осені, а за сприятливих погодних умов – і взимку. 

Карпати поєднують у собі красоти гірського та лісового районів. 

Бурхливі річки, красиві озера, пологі гірські схили, сонячні полонини, багата 

історія краю можуть задовольнити смаки будь-якого туриста. У Карпатах 

можна прокладати маршрути від найпростіших до ІІІ категорії складності. Тут 

трапляються ділянки з великим перепадом висот, скельним рельєфом, складним 

орієнтуванням, водними перепонами. 

Українські Карпати належать до середньовисотних гір, які не 

досягають снігової лінії і не мають сучасних льодовиків. Абсолютна більшість 

вершин Карпат нижче 2000 м і лише на масиві Чорногора, більша частина якого 

належить до головного вододілу, кілька вершин мають більшу висоту. Найвища 

точка Українських Карпат г. Говерла – 2061 м. Снігова лінія в епоху останнього 

зледеніння знаходилась на висоті 1450 – 1550 м. Яскравими слідами давнього 

зледеніння є реліктові льодовикові форми на найвищих гірських масивах 

(Чорногора, Полонинський хребет, Рахівські гори, Чивчина): цирки, улоговини, 

конуси виносу, кари, моренні вали. На дні карів на висоті 1450 –1800 м 

знаходяться карові озера. Реліктові льодовикові цирки та кари протилежних 

схилів масиву Чорногора не з´єднались між собою своїми задніми стінками і не 

утворили, як це буває у високогірному альпійському рельєфі, гострих гребенів. 

Гострі гребені, іноді з карнизами, є тільки на відрогах вододільного хребта 

масиву, де зійшлися декілька сусідніх карів одного схилу. 

Гірські хребти Карпат, розділені поздовжніми улоговинами та 

розмежовані глибокими поперечними долинами, простягаються з північного 

заходу на південний схід. Поздовжня зональність місцями ускладнюється 

кільцеподібними структурами. У межах головного вододілу Карпат знаходяться 

гори Бескіди з найвищою точкою – г. Пікуй (1405 м); від Верецького до 

Яблуницького перевалів простяглися найбільш важко прохідні, розчленовані 

численними ущелинами гори Горгани з найвищою точкою – г. Сивуля (1815 м); 

від Яблуницького перевалу на південь простягнувся масив Чорногора з 

найвищими вершинами Українських Карпат: Говерла (2061 м), Петрос (2020 м), 

Ребра (2007 м), Гутин Томнатик (2017 м), Бребенескул (2035 м), Піп Іван (2022 

м). 

Полонинський хребет із вершинами Пікуй, Боржава, Красна, Стіг 

дещо нижчий за абсолютною висотою і належать до ярусу карпатського 

середньогір´я. Уздовж південного краю Українських Карпат простягнулися 

гірські масиви Вулканічного хребта з вершинами Маковиця, Синяк, Бужора, у 

ландшафтах якого є прояви давнього вулканізму. 

Українські Карпати складені, переважно, глинистими сланцями, 

алевритами, вапняками, пісковиками крейдового та палеогенового періодів. 

Сланці легко піддаються денудації, тому гірські хребти мають переважно 

пологі схили. 

Клімат Українських Карпат помірно континентальний. Гори й 

передгір´я надмірно зволожуються, річні суми опадів у передгір´ях 800-1000 
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мм, а в горах 1500-1600 мм. За мірою підняття у гори температура повітря 

знижується, а кількість опадів збільшується. Узимку на хребтах випадає значна 

кількість снігу (товщина снігового покриву буває до 300 см), що подекуди 

призводить до снігових зсувів та лавин.  

В Українських Карпатах проявляється вертикальна поясність 

природних компонентів і ландшафтів. До 400-500 м розкинутий передгірний 

пояс із буково-дубовими, буковими, буково-грабовими лісами. Низькогірний 

пояс піднімається до 1000-1200 м. Тут ростуть високостовбурні букові, мішані 

буково–смерекові, ялиново–смерекові ліси. Середньогірний пояс досягає 

висоти 1200-1500 м, тут переважають ялинові та ялиново-смерекові ліси. Вище, 

у субальпійському поясі (1500 м і вище) ростуть чагарники з гірської сосни, 

чорної вільхи, ялівцю, схили вкриті гірськими луками. 

Пішохідні походи Карпатами можуть здійснюватись з травня по 

жовтень. Однак слід пам´ятати, що у травні на високогір´ї ще багато снігу, а у 

жовтні значно знижується температура повітря, особливо вночі. Найбільш 

цікаві маршрути у Карпатах ідуть хребтами гір. Так, маршрут ІІІ категорії 

складності проходить хребтами Чорногора, Горгани та Свідовецькому. 

Плануючи походи Карпатами, слід пам´ятати, що тут є території, 

відведені під природоохоронні об´єкти (Карпатський заповідник, Карпатський і 

Синевирський природні національні парки, ландшафтні заказники тощо), для 

проходження яких необхідно отримати дозвіл у відповідних організаціях та 

дотримуватися певних правил поведінки. 

Проводячи в гірських районах пішохідні походи взимку, варто 

враховувати, що в цей час тут виникають природні умови, які відповідають 

умовам районів більш складних у туристсько-спортивному відношенні. У цей 

період у горах Карпат окремі ділянки (перевали, вершини ), маршрути за своїми 

туристсько-спортивними характеристиками можуть за складністю відповідати 

категорійним ділянкам, що потребує переоцінки складності маршруту. 

Проведення зимових пішохідних походів має свої особливості, які у певних 

випадках роблять такі походи більш складними й небезпечними, ніж аналогічні 

за категорією складності літні походи у високогір´ї (зимовий сніг значно 

відрізняється від літнього снігу високогір´я). Особливу увагу взимку та на 

початку весни слід приділяти вивченню лавинонебезпечних та селенебезпечних 

ділянок району походу. Незважаючи на близькість населених пунктів слід 

враховувати, що стан групи, яка перебуває на хребті чи яйлі, мало чим 

відрізняється від ситуації, коли група знаходиться за десятки кілометрів від 

житла. 

Карпати. Пішохідний маршрут II категорії складності: 

Смт. Ясиня – г. Чорна Клева – г. Братківська – г. Дурня – пер. Легіонів 

– г. Побита – г. Берти – г. Вел.Кенута – г. Буштул – г. Коретвина – г. Чорна Ріка 

– р. Озерянка – оз. Синевир – г. Озерна – пер. Вишківський (Торунський) – г. 

Чорна Ріпа – с. Ялинкувате. 

Маршрути походів гірського туризму. Традиційно гірські походи 

проводяться в районах альпійських гір – молодих за часом горотворення, що 
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піднімаються вище снігової лінії і характеризуються комплексом льодовикових 

форм рельєфу (цирки, гострі гребні, шпилясті вершини тощо), тобто 

проводяться у районах високогір´я. Проведення гірських походів у горах такого 

типу полягає у проходженні визначеного маршруту за певний час з подоланням 

категорійних перевалів. 

Гірські системи України – Карпати та Кримські гори – хоча й 

належать до альпійської складчастості за часом горотворення, але відносяться 

до середньовисотних гір і мають абсолютну висоту нижче снігової лінії, тобто 

не можуть вважатися класичними районами для проведення гірських походів. 

Проведення гірських походів тут можливе лише взимку та на початку весни, 

коли складаються сезонні природні умови, що відповідають вимогам до районів 

проведення гірських походів. У цей період у Карпатах певні ділянки за своїми 

туристсько–спортивними характеристиками можуть за складністю подолання 

відповідати перевалам і вершинам 1А, 1Б, 2А категорій складності, що надає 

можливість проводити тут гірські туристські походи І - II категорій складності. 

Найкращий час для проведення таких походів у Карпатах – березень, 

перша половина квітня. 

Слід враховувати, що проведення зимово–весняних гірських походів у 

Карпатах і в Криму, за їх схожості із звичайними гірськими походами, має свої 

особливості, які у певних випадках роблять такі походи більш складними й 

небезпечними, ніж аналогічні за категорією складності у традиційних районах 

розвитку гірського туризму (Памір, Тянь-Шань, Центральний Кавказ тощо). У 

першу чергу це стосується погодних умов (низькі температури протягом усієї 

доби, часті сильні поривчасті вітри, тумани, заметілі й, одночасно, часті 

відлиги), характеру снігового покриву (зимовий сніг у Карпатах і Криму дуже 

відрізняється від літнього снігу на значних висотах на Кавказі чи Памірі), 

лавинної небезпеки та сильно розчленованого рельєфу на невеликих ділянках 

маршруту, особливо у Карпатах. Тому туристські групи, які вирушають у 

гірські походи до Карпатських гір, повинні ставитись до підготовки таких 

походів з усією відповідальністю, враховувати особливості природних умов 

району подорожі, мати необхідне спорядження для організації ночівель у 

зимових умовах, а також повний комплект лавинного спорядження (лавинні 

шнури, лопати, щупи тощо) і вміти ним користуватися. 

З метою запобігання травматизму в поході, готуючись до нього, 

особливу увагу слід приділити вивченню лавинонебезпечних ділянок району 

походу. У Карпатах лавинна активність проявляється щорічно. Інтенсивність 

лавинних проявів пов´язана з великою мінливістю погодних умов у холодну 

пору року та інтенсивністю снігонакопичення (до 100 см на висотах 500-1400 м 

над рівнем моря і до 300 см на більших висотах). Групам, які готуються до 

зимового гірського походу, в підготовчий період необхідно також приділити 

значну увагу питанням орієнтування в умовах обмеженої видимості, засобам та 

способам профілактики переохолодження та обмороження, навчанню учасників 

подорожі надання першої медичної допомоги потерпілому в умовах зимового 

гірського походу. Доцільно перед зимовим гірським походом улітку провести 
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розвідку маршруту для подальшого поліпшення орієнтування у зимовому 

поході та відпрацювання шляхів аварійного сходу з маршруту. 

Далі пропонується, як зразок, ланцюг гірського маршруту І категорії 

складності в Карпатах. Усі запропоновані маршрути гірських походів включено 

до Переліку вперше, вони належать до експериментальних і для їх захисту до 

маршрутно-кваліфікаційної комісії необхідно подавати письмові звіти про 

походи. 

Експериментальний гірський маршрут І категорії складності 

Карпатами: 

с. Негровець (Межигірський р-н) – г. Негровець (1707 м) – хр. 

Пишконя – г. Ясновець (1600 м) – спуск у долину р. Сухар – підйом на г. 

Стримба (1719 м) (1А) – спуск у долину р. Мокрянки – підйом уздовж р. 

Мокрянки на в. Попад´я (1740 м) (1А) – хр. Горгани – пер. Руський – г. Берть 

(1666 м) – спуск у долину стр. Яновець – смт. Усть–Чорна, т/б «Ялинка» (100 

км). 

Маршрути походів спелеологічного туризму (спелеотуризму) 
Спелеологічний туризм (далі – спелеотуризм) як вид спортивного 

туризму розвивається в Україні протягом багатьох десятиліть і у своєму 

розвитку тісно пов´язаний з карстологією та спелеологією, пошуком та 

дослідженням печер. Саме завдяки розвитку спелеотуризму, пошуку нових та 

дослідженню вже відкритих печер в Україні нині проведено туристсько-

спортивну класифікацію та, певною мірою, досліджено значну частину відомих 

печер. Україна, на рідкість, багата на печери: більш як 1100 печер різного типу 

(від невеликих до гігантських за розмірами) відомі в Україні. 

Відповідно до нормативних вимог Федерації спортивного туризму 

України, оцінюючи спелеологічні походи, враховують кількість та категорії 

складності печер, що проходяться за один спелеологічний похід. Увесь набір 

печер має бути пройдений протягом одного походу. Як виняток допускається 

додаток складових походів для тих районів, де немає достатньої кількості 

печер, розташованих на прийнятній відстані одна від одної. 

У випадку, коли печера I або II категорії складності має велику 

протяжність, проходження декількох печер може бути замінено проходженням 

декількох маршрутів в одній і тій самій печері. 

Печери Поділля – це нескінченні підземні лабіринти. Саме тут у 

неогенових гіпсах розташовані друга у світі за довжиною печера 

«Оптимістична» (довжина 157000 м, категорія складності 2Б), гігантський 

лабіринт печери «Озерної» (довжина 107000 м, категорія складності 2Б–3Б), 

спортивна печера «Млинки» (довжина 19100 м, категорія складності 2А), 

печера–музей «Кришталева» (довжина 22000 м, категорія складності 2А). З 

печер із прямовисними схилами тут відома лише печера «Перлинка» (глибина 

30 м, довжина 200 м, категорія складності І). 

Печери інших регіонів також мають свої привабливі риси для 

спелеотуристів та певні можливості для оволодіння технікою й тактикою 

спелеологічних походів. 
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Пошук і дослідження печер триває і нині. Найбільш цікаві, зі 

спортивного погляду печери мають класифіковані туристські спортивні 

маршрути й увійшли до «Переліку класифікованих печер України». Усього в 

Україні на сьогодні класифіковано 157 печер від 1 до 4Б категорії складності, 

що дає можливість здійснювати спелеологічні походи від І до IV категорії 

складності включно. 

В одній печері, як правило, можна прокласти декілька маршрутів 

різної категорії складності. Проходження певного набору таких маршрутів, 

відповідно до нормативів туристських спортивних походів, є підставою для 

зарахування спелеологічного походу відповідної складності. Усі спелеологічні 

маршрути (від І до V категорії складності), для проходження яких та подолання 

перешкод (крім касок та джерел світла) потрібні спеціальні технічні засоби, 

поділяються на дев´ять категорій складності: 1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б. 

Перешкодами у спелеотуризмі вважаються вертикальні та круто похилі ділянки 

(колодязі), прямовисні схили, звуження, сніжно-льодові та водні перешкоди, у 

тому числі сифони. 

Залежно від типу переважаючих перешкод, печери у спелеотуризмі 

поділяють на горизонтальні, вертикальні та комбіновані. Печери, проходження 

яких практично не потребує застосування спеціальних засобів для подолання 

прямовисних схилів, називаються горизонтальними. Печери, у яких основними 

перешкодами є прямовисні схили та круто похилі ходи, називаються 

вертикальними. Печери, у яких трапляються перешкоди різного типу, 

називаються комбінованими. 

На теренах України виділяються чотири основні райони проведення 

спелеопоходів. Це Поділля, Буковина, Причорномор´я та Крим. У перших трьох 

районах переважають печери горизонтального типу 1- 2Б категорії складності, а 

у Криму – вертикальні печери 1-2Б категорії складності, а також є декілька 

комбінованих печер 3А-4Б категорій складності. 

Спелеотуризм – технічно складний вид туризму. Його складність 

полягає у проходженні складних за рельєфом маршрутів в умовах відсутності 

природного світла, високої відносної вологості (до 100%) та невисокої 

температури повітря. Усе це вимагає від спелеотуриста ретельної підготовки до 

подорожі, а також сили, витривалості, спритності, вправності у використанні 

засобів життєзабезпечення під землею та засобів страховки, стійких навичок у 

подоланні відповідних природних перешкод. 

Спелеологічний маршрут І категорії складності Поділлям: 

Печера Вертеба: 3 маршрути – І категорії складності та 2 маршрути – 

ІІ А категорії складності (горизонтальна, Тернопільська обл). 

 

Питання для самоконтролю 

1. В яких регіонах України проводять пішохідні походи? 

2. Дайте фізико–географічну характеристику Карпатського 

туристського регіону. 
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3. У чому полягає особливість проведення гірських походів 

територією України? 

4. Дайте фізико–географічну характеристику Карпатського 

туристського регіону для гірських походів. 

5. Складіть план–графік експериментального гірського спортивного 

маршруту ІІ категорії складності по Карпатах. 

6. У чому проявляється складність спелеотуризму? 

7. Які основні райони спелеопоходів в Україні? 

 

Рекомендовані джерела 
                Основні:  7, 8, 9, 15 

                Додаткові: 17,18. 

 

Тема 7. Правила руху в поході, подолання перешкод 

 

Основні питання теми 

1. Тактика походу. 

2. Порядок руху групи на маршруті. 

3. Подолання природних перешкод. 

4. Види страховки учасників походу. 

 

Ключові слова: безпека походу, тактика походу, рух по маршруту, 

подолання перешкод, керівник групи, страховка 

 

Основна мета у туристському поході проходження маршруту з 

найменшими витратами сил і з максимальною безпекою. Тому вибір тактики 

визначається фізичною і технічною підготовкою туристів. Неможливо тактично 

вірно побудувати маршрут, не враховуючи реальної фізичної, технічної та 

морально–вольової підготовки членів групи. Вибір тактики проведення походу 

проводиться в період вивчення району походу і розробки його маршруту. При 

цьому планується проходження маршруту з подоланням відомих природних 

перешкод, виходячи з досвіду і можливостей групи. Під час розробки маршруту 

слід враховувати раціональні тактичні прийоми. Для цього необхідно добре 

знати складні ділянки маршруту і уявляти собі, якими способами і засобами 

вони будуть долатися (тобто спочатку туристи «проходять» маршрут подумки). 

Таким чином, складається план-графік походу, на якому відображаються 

ділянки маршруту, їх характеристики, способи подолання і приблизний час 

проходження. 

При розробці тактики походу туристи використовують всі дані, 

отримані на стадії вивчення району і маршруту походу. 

І чим більше цих відомостей, тим чіткіше можна спланувати 

проходження маршруту. Під час походу тактика руху групи може зазнати змін 

відповідно з уточненими даними про характер природних перешкод, фізичному 

стані учасників, з погодними умовами. 
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За своїм побудови туристські маршрути діляться на лінійні і кільцеві. 

У першому випадку початкова та кінцева точки маршруту не збігаються, у 

другому випадку збігаються. Другий варіант зручний тим, що легше придбати 

зворотні квитки, учасники можуть залишити в початковій точці непотрібні в 

поході речі. У кінцевому підсумку вибір типу маршруту визначається цілями і 

завданнями походу. 

Не відхиляючись від основного маршруту, група може зробити 

радіальний вихід в яку-небудь точку для виконання краєзнавчого завдання, 

огляду пам´ятки, тощо. Потім група повертається на маршрут і продовжує рух 

до кінцевої точки. 

З метою забезпечення безпеки учасників групи при розробці 

маршруту передбачаються запасні варіанти на випадок відходу групи з 

основного маршруту при виникненні будь–якої екстремальної ситуації (хвороба 

учасника, неможливість проходження перевалу чи організації переправи та ін.). 

Такі варіанти треба передбачати і на не дуже складних маршрутах. 

Одним з елементів маршруту, а також фактором забезпечення безпеки 

є організація днювань днів відпочинку на маршруті для відновлення сил, 

розвідки невідомих ділянок, виконання краєзнавчих завдань. Днювання також 

служить запасом часу на випадок, якщо з якоїсь причини група вибилася з 

графіка. Тоді час, заплановане на днювання, використовується для ліквідації 

відставання. У цих же цілях плануються резервні дні (як правило, на 

маловивчених маршрутах або в припущенні погіршення погоди, наприклад у 

міжсезоння). 

Ще один з тактичних прийомів закидання продуктів на маршрут з 

метою зменшення вихідного ваги рюкзака. Можлива також на складній ділянці 

переноска вантажу «човниковим ходом». Такий варіант використовується у 

випадку неможливості подолання перешкоди з повною викладкою або в разі 

хвороби і травм учасників. При цьому група зупиняється, і вантаж 

переноситься частинами. Так, зокрема, ходять туристи-водники, піднімаючи 

плавзасоби у верхів´я гірських річок. 

Порядок руху групи на маршруті. Правильна організація руху групи 

забезпечує ритмічність роботи організму, дозування фізичних навантажень, 

чіткість в діях групи, що загалом позитивно позначається на безпеці 

проходження маршруту. Порядок руху групи визначається рельєфом 

місцевості, наявністю і характером складних ділянок, наявністю ослаблених 

учасників. 

Як правило, першим йде направляючий командир або провідник 

(штурман) групи. За ним зазвичай ставлять найслабших учасників це ‒ дівчата 

або хтось із ослаблих (захворілих) хлопців. Туристам слід чітко пояснити 

функції направляючого і замикаючого в колоні. Направляючий може йти у 

своєму темпі, трохи попереду, і немає потреби постійно його наздоганяти всій 

колоні. Він зрідка зупиняється, щоб зорієнтуватися, чи йде трохи вперед для 

розвідки, тобто йде в рваному темпі. Колона ж повинна йти в рівному темпі, 

рівняючись на слабшого. 
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Відповідальна роль замикаючого. Цю роль доручають тому члену 

групи, який має хоча б невеликий досвід або, якщо такій в групі таких немає, 

самого відповідального. Його завдання стежити, щоб група не розтягувалася, 

щоб ніхто не відстав, надавати допомогу відстаючим. 

Є чітке ‒ правило за замикаючим не повинно бути членів групи. Якщо 

комусь необхідно зупинитися, замикаючий визначає: зупиняти всю групу або 

зупинитися удвох. Про це він повинен повідомити керівника групи. І тільки той 

приймає рішення. 

Бажано виключити зайві розмови на маршруті. Розмовами туристи 

непомітно для себе збивають дихання, швидше втомлюються. При розмовах 

слабшає увага. Дитина може оступитися, не помітити гілку на рівні обличчя. Це 

неминуче призводить до травм. 

Туристський стрій. Самий зручний рух групи колоною по одному. 

Однак якщо група йде по дорозі, то можна допустити рух вільним стрієм. Але 

при цьому у керівника з´являється додаткова турбота ‒ не допустити ходьбу 

наввипередки або, навпаки, запобігти розтягуванню групи, що настає внаслідок 

розмов участників між собою. При ходьбі по лісових стежках, в горах слід йти 

тільки колоною, зберігаючи заданий керівником групи інтервал. 

Вивчення, розвідка складних ділянок маршруту. Перед 

розгалуженням стежок, доріг, зміною напрямку руху, виникаючими 

перешкодами (річки, болота, яри та ін.) направляючий зупиняє групу і 

організовує за погодженням з керівником розвідку. Для уточнення 

розташування, напрямку руху керівник може вислати в декількох напрямках 

групи по 2–3 особи, попередньо проінструктувавши їх, визначивши 

контрольний час розвідки і повернення назад. Перед перешкодою учасники 

уважно вивчають можливість її подолання і уточнюють тактику дій. При цьому 

слід подивитися, чи є необхідність долати цю перешкоду, або можна оминути її 

по більш легкому і безпечному шляху. 

При русі можливі перестроювання колони, викликані складними 

ділянками: спусками, підйомами, осипами та ін. Таке рішення приймає 

керівник групи і учасники зобов´язані точно виконувати його вказівки. 

Підведення підсумків денного переходу і корегування плану на 

наступний день. Чіткість дій групи протягом денного переходу закладається 

заздалегідь: перший раз при розробці плану–графіка руху ще вдома, другий раз 

ввечері, напередодні наступного дня. Після розбору підсумків минулого дня 

керівник, командир і провідник уточнюють наступну ділянку маршруту і 

тактику його проходження. При цьому можуть бути внесені корективи з 

урахуванням погодних умов, фізичного стану членів групи. Уточнена тактика 

доводиться до всіх членів групи, бо, тільки уявляючи собі задачу, учасники 

походу діють осмислено, а не покірно відміряють кілометри шляху. Тут, як 

ніде, доречно крилатий вислів А. Суворова «Кожен солдат повинен знати свій 

маневр!». 

Техніка туризму ‒ це правила і прийоми руху та подолання 

природних перешкод, що зустрічаються на маршруті. Основне правило при 
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побудові маршруту та рух по ньому ‒ якщо є можливість, то перешкода краще 

обійти. 

Природні перешкоди можна класифікувати за: 

 формами рельєфу (рівнина, гори, яри); 

 типам рослинності (слабка, густа, прохідна, труднопрохідна, 

високотрав´я); 

 покриттям (грунтова, кам´яниста стежка або дорога, трав´янисте 

покриття); 

 гідрооб´єктами (струмки, річки, болота). 

При русі лісною місцевістю потрібно використовувати попутні 

польові дороги, просіки, стежки, галявини. По стежці, навіть малопомітною, 

йти набагато легше, ніж напряму за азимутом. До того ж стежка, як правило, 

огинає перешкоди або перетинає їх у зручному місці. 

При русі через густий підлісок слід притримувати гілки, щоб вони не 

шмагали особу, яка йде позаду. З цією ж метою члени групи повинні йти з 

інтервалом в 3–5 м, що дозволяє не втрачати з поля зору того, хто йде попереду. 

Ті, що йдуть попереду, повинні попереджати голосом про небезпечні місця: 

ями, коріння дерев, повалені дерева, що лежать поперек стежки, слизькі місця. 

Не слід наступати, якщо це можливо, на повалені дерева. По-перше, 

можна посковзнутись, а по–друге, наступаючи на дерево, а потім, опускаючись 

на землю, ми здійснюємо непотрібну роботу, марно витрачаємо свою енергію. 

Повалені дерева краще обійти або переступити, при цьому група не 

зупиняється і, головне, не втрачає темп. Ще акуратніше треба йти через лісову 

гущавину, якщо є необхідність руху за азимутом. 

Зарослі глибокі яри, нерідко завалені буреломом, камінням, 

струмками, що протікають по дну треба долати, обираючи найбільш пологі 

схили. 

Досить важко пересуватися у тундровій зоні та середньогір´ям, де 

росте сосна гірська (жереп) і  утворює густі зарості ‒ криволісся в 

субальпійському поясі Карпат. Він буває досить низьким, а іноді досягає висоти 

вище людського зросту (наприклад, рододендрон). При вході в такі хащі слід 

заздалегідь намітити напрямок руху і дотримуватися його. Одяг при цьому 

повинен закривати усі частини тіла, штани краще заправити під шкарпетки 

(можна приготувати для цього спеціальні «бахіли», що оберігають ноги і 

штани). Таким же чином треба діяти при русі по карликовій рослинності. 

На маршруті можливі й інші природні перешкоди ‒ болота. 

Подолання їх вимагає значних фізичних і психологічних зусиль. 

Болота поділяються на низинні, верхові і «висячі». Низинні болота 

утворюються в заплавах річок, при заростанні водойм і харчуються в 

основному грунтовими водами. Верхові (мохові) болота частіше зустрічаються 

на водорозділах і живляться за рахунок атмосферних опадів. «Висячі» болота 

частіше зустрічаються у горах, на схилах. Вони утворені виходом ключів і 

атмосферними опадами. 
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По прохідності болота класифікуються на прохідні, важкопрохідні і 

непрохідні.  
Прохідні болота покриті густою травою з осокою. Важкопрохідні 

болота покриті мохом, серед якого видно воду, на них росте трава, густий 

чагарник верби, вільхи, берези. Пересуваються по такому болоту по одному по 

моховитим смужках і грядках, порослим невисоким чагарником. 

Непрохідні болота становлять велику небезпеку. Вони покриті 

очеретом або плаваючим трав´яним покровом. Таке болото краще обійти, 

навіть втративши на це якийсь час. Якщо вже доводиться його долати, то 

обов´язково слід зробити розвідку, яку роблять двва туриста без рюкзаків. При 

русі обов´язково кожен учасник повинен мати жердину, тримаючи її в 

горизонтальному положенні. Йти при цьому слід суто по слідах розвідників, 

ногу ставити плавно, без ривків.  

Для страховки при русі по болоту туристи повинні постійно тримати 

напоготові жердину в горизонтальному положенні, послабити лямки рюкзаків. 

У ввипадку, якщо турист провалився в трясовину, необхідно швидко підтягти 

жердину до себе і лягти на неї грудьми. Якщо турист сам не взмозі піднятися, 

то йому не слід робити зайвих рухів, щоб ще більше не провалитися і не 

витратити зайвих сил. Не можна при цьому допускати різких рухів і втрачати 

самовладання. Допомогу тим, хто провалився слід надавати швидко, без суєти і 

дуже обережно. Спочатку необхідно загатити місце біля нього жердинами і 

гілками. Потім обережно наблизитися до потерпілого, допомогти зняти рюкзак 

і вибратися. 

Навіть на нескладних маршрутах по рівнинній місцевості доводиться 

долати різні природні перешкоди: круті схили ярів і берегів річок, річки, болота 

та ін. При проходженні цих ділянок неминучі падіння учасників, наслідком 

чого нерідко бувають досить серйозні травми. Для забезпечення безпеки 

проходження цих ділянок необхідно передбачити заходи щодо попередження 

падіння учасників, тобто страховку. 

Страховка ‒ це сукупність дій, прийомів і правил, які забезпечують 

попередження або затримання учасника при зриві на складній ділянці. 

Найпростішим видом страховки є самострахування, коли 

забезпечення безпеки проходження здійснює сам учасник. Найпростішим 

прийомом самостраховки є використання при русі по схилах трекінгових 

палиць або альпінштока.  

Групова страховка передбачає забезпечення безпеки учасника за 

участю членів групи. Сукупністю першого і другого видів страховки є 

комбінована страховка. 

Самостраховка при роботі в небезпечній зоні (на краю обриву) 

здійснюється пристьобування учасника, на якому одягнена страхувальна 

система, через карабін до опорної петлі, виконаної з кінця основної мотузки 

діаметром від 10 мм, зав´язаною навколо опори (дерева, каменю). 

При підйомі і спуску схилом використовуються вертикальні перила 

(основні мотузки). За необхідності вони можуть закріплюватися без натягу або 
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натягуватися жорстко. Самостраховка здійснюється за допомогою 

страхувальної системи з використанням схоплюючого вузла. При траверсі 

схилу перила можуть бути як горизонтальні, так і похилі. У першому випадку 

учасник кріпиться до поручнів за допомогою карабіна, у другому ‒ за 

допомогою схоплюючого вузла, щоб при падінні не ковзати уздовж похилих 

перил. 

При переправах самостраховка здійснюється кріпленням учасника до 

горизонтальних перил за допомогою страхувальної системи і страхувального 

«вуса» з карабіном. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Якими факторами визначається вибір тактики походу? 

2. Яким є порядок руху групи на маршруті?. 

3. Охарактеризуйте туристський стрій. 

4. Якими можуть бути природні перешкоди?  

5. Охарактеризуйте техніку подолання природних перешкод. 

6. Дайте характеристику видам страховки. 

 

Рекомендовані джерела 
Основні:  7, 8, 9, 15 

               Додаткові: 17,18. 

 

 

Тема 8. Організація побуту, харчування, постачання в 

туристському поході. 

 

Основні питання теми 

1. Розробка меню походу. 

2. Енергетичні витрати організму. 

3. Характеристика основних продуктів споживання. 

4. Режим харчування у поході. 

5. Приготування їжі. Види багаття. 

 

Ключові слова: харчування, калорійність, розробка меню походу, 

приготування їжі, енергетичні витрати, режим харчування, режим 

водоспоживання, види багаття 

 

Успішність туристського походу значною мірою залежить від 

ефективності системи життєзабезпечення в польових умовах, складовою 

частиною якої є харчування. Якісне і повноцінне харчування є запорукою 

працездатності, хорошого самопочуття всіх учасників походу, а тим самим і 

злагодженості, оперативності і безконфліктності в діяльності всієї групи. 



42 

 

 

 

Тому необхідно потурбуватися, про збалансованість, різноманітність і 

харчову повноцінність похідного раціону. При цьому слід пам´ятати, що 

розрахунки, закупівля та пакування продуктів харчування – усе це повинно 

бути зроблено заздалегідь, задовго до початку походу. Харчовий раціон 

визначається перш за все тривалістю та складністю походу. Так, харчування в 

поході вихідного дня може бути без приготування гарячих страв. 

При цьому слід пам´ятати про властивості окремих продуктів, що 

обумовлюють особливості їх зберігання, транспортування, приготування в 

польових умовах. Неможливість тривалого зберігання, обмежені можливості 

транспортування, особливості термічної обробки продуктів у нестаціонарних 

умовах у поєднанні з необхідністю швидкого приготування їжі обумовлюють 

переважне використання консервованих, концентрованих і сушених продуктів, 

що за своїми поживними смаковими якостями дещо відрізняються від свіжих. 

Тому забезпечення нормального харчування має бути постійною турботою 

керівника і осіб, відповідальних за цю ділянку роботи. 

При складанні меню необхідно враховувати вимоги, пропоновані до 

продуктів харчування для походу: 

1. Висока калорійність (приблизно 2500 – 3000 ккал на одну людину в 

день для пішохідних походів першої категорії складності); 

2. Правильне співвідношення білків, жирів і вуглеводів – приблизно 

1:1:4 (для категорійних походів з гірського туризму – 1:1,5:4,5); 

3. Наявність різноманітних вітамінів; 

4. Стійкість до псування при тривалому збереженні; 

5. Розмаїтість  (досягається  шляхом  застосування  різних  приправ, 

соусів, спецій та ін.); 

6. Відносно невеликий обсяг і вага (приблизно 800–900 г сухих 

продуктів для однієї особи на один день походу); 

7. Висока якість (дотримання контрольних термінів споживання 

продуктів, зазначених на упакуванні). 

Різноманітні форми фізичної діяльності, їх інтенсивність і тривалість 

суттєво впливають на витрати енергії. Проте ці витрати залежні від умов і волі 

людини можуть значно збільшуватися або зменшуватися. 

Зміни інтенсивності обміну речовин і енергії відбувається не тільки 

при виконанні фізичної роботи, вона змінюється й під впливом емоцій та 

метеорологічних факторів: температури і вологості повітря, сили вітру, 

атмосферного тиску тощо. Так витрати енергії людини, яка знаходиться у стані 

спокою на великій висоті, аналогічні витратам людини, яка здійснює 

інтенсивну роботу на незначних висотах. 

Енергетичні витрати залежать також від підготовленості організму до 

виконання цієї роботи, від його тренованості ‒ тобто чим вища тренованість 

організму, тим менше витрат енергії. 

Організм людини потребує дотримання енергетичного балансу – 

рівного співвідношення між величиною енерговитрат та кількістю енергії, що 

потрапляє в організм разом з продуктами харчування. Основне джерело енергії 
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є вуглеводи, які дають 70–75% необхідної енергії. Білки і жири 

використовуються головним чином для процесів, завдяки яким відбувається 

формування нових клітин, утворення травних соків та інших речовин, які 

необхідні для правильного обміну речовин. Участь білків та жирів у 

енергетичному балансі організму звичайно складає 25–30%. 

В умовах туристичних походів, особливо в зимово–весняний період,  

вітамінів не вистачає. Це пояснюється не тільки тим, що овочі та фрукти як 

правило не беруть у походи, оскільки вони мають велику вагу, об´єм, а й тим, 

що в умовах значної фізичної діяльності активність обмінних процесів значно 

зростає. При цьому збільшуються витрати вітамінів. Нестача вітамінів 

приводить до надмірної втоми, слабкості, зниження працездатності і стійкості 

організму до простудних захворюваннь тощо. 

При розробці меню походу складається добовий раціон. 

 З урахуванням  вказаних  вимог  складати  меню  зручніше  на  три–

чотири  дні (кратно кількості дням походу) і надалі повторювати його. Як 

правило, для пішохідних і гірських походів встановлюється дворазове гаряче 

харчування в день – сніданок і вечеря, на обід планується «сухий пайок». Для 

готування перших блюд в основному використовуються сублімовані 

(збезводнені) концентрати супів у пакетах чи брикетах. Для розмаїтості один 

раз у три – чотири дні готують молочні супи. Другі страви  – це каші з різних 

круп: рисової, гречаної, пшеничної, манної; а також страви з різних макаронних 

виробів: ріжки, черепашки, макарони, вермішель. Не обов´язково другі блюда 

планувати з м´ясом, тим більше що тушковане м´ясо має низьку калорійність, а 

велику вагу. Добре зарекомендували себе в походах такі страви як рис із 

сухофруктами; рисова каша зі згущеним молоком; пшенична чи гречана каша з 

засмаженим салом; манка з ізюмом і, якщо є – з полуницями; макарони з 

голландським чи іншим твердим сиром тощо. 

Свіжі овочі, крім цибулі і часнику, у категорійні походи, як правило, 

не беруть, тому що вони мають велику масу й об´єм при низькій калорійності. 

Їх з успіхом замінюють сушеними овочами або свіжими овочами, придбаними 

на маршруті для разового використання. 

Треті страви – це традиційний туристичний чай, компот із 

сухофруктів, какао на молоці, киселі фруктові, молоко та ін. Для приготування 

молочних страв використовують згущене і сухе молоко або молочні суміші для 

дитячого харчування, що мають досить високу калорійність і містять велику 

кількість різних вітамінів. 

На обіди, як вже відзначалося, може плануватися «сухий пайок» – 

сало, копчені чи напівкопчені ковбаси, сир голландський, російський та ін..; для 

розмаїтості додають небагато рибних чи овочевих консервів. Часто 

використовують халву, овочеві і фруктові концентровані соки. 

Крім продуктів, необхідних для організації триразового харчування 

ще планують й готують до походу, так зване «кишенькове харчування». Сюди 

входять: ізюм, сухофрукти, чорнослив, горіхи грецькі чи лісові без шкірки, 

льодяники, карамельки, полівітаміни і т.д. Ці продукти завідувач харчуванням 
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видає невеликими порціями на малих привалах, або зранку кожному туристу, 

який самостійно визначає коли і скільки з´їсти. 

Дуже важливий етап підготовки харчування до походу – проведення 

розрахунків кількості продуктів. На основі туристичного досвіду у довідковій 

літературі з туризму наведено рекомендації щодо використання тих чи інших 

продуктів харчування, їх калорійність, наявність поживних речовин тощо. 

Важливим етапом підготовки харчування є правильне їх пакування і 

транспортування. Якщо концентрати супів, консерви, молочні суміші не 

вимагають додаткового упакування, то крупи і макаронні вироби необхідно 

зберігати в поході в матер´яних мішечках і додатково в поліетиленових пакетах 

– на випадок дощу. Сало, зазвичай, упаковують у білий папір і також як і крупи 

в поліетиленові пакети. Копчену ковбасу бажано купувати задовго до походу, 

щоб вона встигла трохи підсохнути. Сушать ковбасу у добре провітрюваному 

приміщенні у підвішеному стані. Транспортувати її зручно в  мішечках. Сир 

голландський, російський та ін.. упаковують аналогічно салу – у папір і 

поліетиленовий пакет. Сіль і цукор вимагають обов´язкового герметичного 

пакування, тому що вони мають високу гігроскопічність. Сіль зручно зберігати 

в поході в бляшаних банках з під кави. Цукор у похід доцільно брати 

рафінований пресований, додатково упакувавши коробки в поліетиленові 

пакети. Якщо береться цукор-пісок, то зручно його пакувати у поліетиленові 

банки з герметичною кришкою, бо пакети, як правило, дуже швидко рвуться. 

Масло вершкове перед походом необхідно перетопити або ретельно «промити» 

холодною водою. Для пакування використовують добре очищені пластмасові 

коробки з-під майонезу. Хліб, як правило, береться на перші три дні походу, 

тому що при більш тривалому збереженні він сильно черствіє і кришиться. 

Якщо по маршруті немає можливості докупити хліб, то готують 

сухарі. Для покращення смакових якостей перед сушінням сухарі солять та 

злегка збризкують соняшниковою олією. Готові сухарі комплектують на блоки 

разового користування, щільно упаковують у папір і скріплюють липкою 

стрічкою. При вільному упакуванні сухарі швидко перетворюються в крихти. 

Енергетичні витрати організму. 

Життєдіяльність людського організму обумовлює безперервні 

енергетичні витрати, пов´язані з основним обміном речовин (робота органів і 

функціонування організму як єдиного цілого), трудовою діяльністю і 

відпочинком. Ці витрати вимагають обов´язкової компенсації. 

Всю необхідну організмові кількість енергії він отримує в результаті 

переробки органічних речовин – білків, жирів і вуглеводів, що містяться в 

харчових продуктах. З продуктами харчування в організм надходять також 

вітаміни, мінеральні речовини і вода. Хоча для людини важлива не просто 

потрібна кількість калорій, вітамінів і мінеральних солей, а й смачна і 

різноманітна їжа. Саме її різноманітність гарантує забезпечення всього того, що 

необхідно організму для його повноцінного функціонування. Харчування має 

бути збалансованим, що означає повне задоволення потреби організму в 
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поживних і біологічно активних речовинах. Основою такої збалансованості є 

визначення правильного співвідношення основних харчових компонентів. 

Фахівці  з  питань  харчування  рекомендують  таке  співвідношення  

білків, жирів  і  вуглеводів  (у  кілокалоріях)  з  огляду  на  їх  енергетичну  

цінність: 1:2,7:4. 

Попри всі рекомендації загального характеру, складання раціону 

вимагає врахування віку, стану здоров´я, фізичної підготовки кожної окремої 

людини, конкретних кліматичних умов і та ін. 

Основним джерелом поповнення енергетичних запасів організму є 

вуглеводи, що забезпечують 70–75% необхідної йому енергії. Білки і жири 

забезпечують головним чином, клітиноутворення, виділення травних соків, а 

також інші процеси, відповідальні за правильний обмін речовин.  

Значна частина енергії витрачається на основний 

обмін  ‒ забезпечення функціонування організму як єдиного цілого. Це відносно 

стабільна величина, що становить у середньому 1 ккал. за 1 год. на 1 кг маси 

тіла. Добова норма для людини вагою 70 кг складає приблизно 1700 ккал. 

Характеристика основних продуктів харчування. 
Хліб – калорійний продукт, багатий на вітаміни, що задовольняє 

третину добової потреби людини в поживних речовинах. Проте у свіжому 

вигляді він не дуже придатний для похідних умов, оскільки має велику вагу і 

об´єм, швидко псується, незручний у транспортуванні. Умови автономного 

функціонування туристської групи дозволяють зробити триденний його запас, а 

далі  по можливості  заміняти сухарями, галетами, печивом, бубликами і 

та ін. 

Замість хліба можна рекомендувати грінки. Для їх приготування хліб 

нарізається скибками завтовшки 1 см, підсмажується на олії, натирається 

часником із сіллю і складається в целофан. Приготовлений у такий спосіб хліб 

не втрачає смаку і поживних якостей протягом тижня. 

Сухарі краще робити невеликого розміру, нарізаючи хліб соломкою 

завтовшки 1 см. Сушать їх у духовці. Смачні сухарі виходять із хліба типу 

«лаваш», який достатньо підсушити на повітрі. Вони майже не кришаться, не 

потребують спеціальної упаковки; їх смак відновлюється при звичайному 

розмочуванні. Галети,  бублики,  крекери,  печиво можна вживатинавіть під 

час короткого привалу. 

Макаронні  вироби  краще  використовувати  для  приготування  

супів, оскільки промивати їх у польових умовах не дуже зручно. 

Крупи – важливе джерело мінеральних речовин і вітамінів. За їх 

вмістом і калорійністю мало розрізняються, тому основними критеріями при їх 

виборі є різноманітність, смакові якості і швидкість приготування. 

Найпоширенішим серед круп  є рис, гречка, манка, пшоно, вівсянка. 

Зручно користуватись вівсяними пластівцями і толокном, які швидко 

варяться і добре засвоюються. Рис, гречану і манну крупи необхідно 

попередньо підсмажити – каша буде набагато смачнішою. Практично всі крупи 

добре поєднуються з молоком і з них можна готувати солодкі каші або 
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подавати на гарнір до м´ясних страв. Для приготування млинців, коржів, 

галушок, для смаження риби і овочів необхідне борошно. 

Жири.  Харчовий  раціон  повинен  включати  крім  вершкового  

масла також топлене масло, олію, сало. Добре підкріпитися під час привалу 

печиво чи галети з шоколадним маслом і гарячим чаєм. 

Збалансованим вмістом тваринних і рослинних жирів, молока, цукру, 

солі, ароматизаторів і вітамінів відзначається маргарин. Хороша засвоюваність, 

висока калорійність Дозволяють рекомендувати його для широкого 

використання в польових умовах. 

Заслуговує на увагу і такий продукт, як смалець із шкварками, що 

готується з доданням цибулі, моркви і дрібно порізаних шматочків м´яса. 

Сало, корейка, грудинка рекомендуються для вживання під час 

привалу. 

Висококалорійними продуктами із значним вмістом жирів і 

вуглеводів є шоколад і халва. 

Олію  краще  зберігати  в  поліетиленових  флягах,  а  вершкове  

масло, маргарин, топлене масло і смалець – у банках із кришками, що 

закручуються. 

М´ясо і м´ясні продукти складають до 25% маси всього харчового 

раціону. Свіже м´ясо варто використовувати при стаціонарному базуванні. 

Для  похідних  умов  воно  мало  придатне  через  складність  

приготування, зберігання і транспортування. 

Більша частина запасу м´ясних продуктів повинна бути у готовому до 

вживання вигляді: м´ясні консерви, сублімоване або спеціально підготовлене 

м´ясо, ковбасні вироби. 

Інші продукти. До цієї групи можна віднести тонізуючі, ароматичні і 

смакові приправи та харчові додатки. Вони значно поліпшують смак страв, 

різноманітність меню. Це чай, кава, какао, сіль, спеції, прянощі, 

концентровані напої, соуси, вітаміни тощо. Зберігати і транспортувати їх краще 

в герметичній упаковці (жерстяних і поліетиленових банках, коробках). 

У похідних умовах є можливість поповнити меню за рахунок лісових 

ягід, дикорослих фруктів, їстівних рослин, грибів. Проте слід пам´ятати 

обов´язкове правило: вживання можна тільки добре відомі ягоди, гриби та ін. 

Але  не  варто  наперед  планувати  поповнення  раціону за  рахунок  

дичини, риби, ягід, грибів. Краще завчасно потурбуватися про недоторканний 

запас продуктів харчування. 

Режим харчування. Основою режиму харчування є його 

регулярність, тобто сталий ритм. Одна й та сама за якісним складом і 

калорійністю їжа засвоюється по-різному залежно від того, як її вживання 

розподілено протягом дня. 

В повсякденному житті прийнято триразове харчування. При переході 

від домашніх до похідних умов не рекомендується різко змінювати режим 

харчування і характер їжі. Триразове гаряче харчування не лише зберігає 
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звичний режим, а й дозволяє ефективніше компенсувати енергетичні витрати, 

пов´язані з постійними фізичними навантаженнями та інтенсивним рухом. 

Сніданок дозволяє створити енергетичний запас організму, що дає 

можливість підтримувати працездатність протягом першої половини дня, на 

яку припадають максимальні фізичні навантаження в умовах походу. Тому 

сніданок має бути висококалорійним (близько 30% добової норми калорій), 

невеликим за об´ємом, легко засвоюваним, багатим на вуглеводи, вітаміни, 

тонізуючі речовини. 

Обід призначений компенсувати можливий дефіцит енергії, що 

утворився в організмі в результаті напруженої роботи, значних фізичних 

навантажень, інтенсивного руху. Тому він повинен мати високий вміст 

тваринних білків, жирів, вуглеводів. В обід раціональним є споживання 

продуктів, багатих на клітковину, і таких, які довго затримуються в шлунку. 

Калорійність обіду повинна складати 30–35% добової норми. 

Вечеря має компенсувати витрачену протягом дня енергію і 

підготувати організм до наступного робочого дня. Набір продуктів повинен 

бути розрахований на відновлення білків у тканинах організму, поповнення 

запасів вуглеводів. Під час вечері не рекомендується споживати продукти, що 

збуджують нервову систему і активізують діяльність травних органів. 

Калорійність вечері має досягати 25% добової норми. 

Решту добової норми калорій (10–15%) організм одержує з 

продуктами, які споживають під час привалів. 

Раціональний режим харчування передбачає також його 

різноманітність, яка забезпечується правильним добором страв на основі 

заздалегідь продуманого меню. Проте на практиці не завжди вдається 

забезпечити триразове гаряче харчування, особливо у складних гірських умовах 

і в зимовий період через малу тривалість світового дня і з міркувань економії 

часу. Такі умови диктують вимушений перехід на дворазове гаряче харчування, 

а відновлення енергетичних витрат досягається за рахунок калорійного і, по 

можливості, збалансованого харчування у вигляді сухого пайка під час довгих 

привалів. 

Вода. Режим водоспоживання. 

Якщо без їжі людина може прожити кілька тижнів, то без води – 

всього кілька діб. Вода необхідна для підтримання життєдіяльності організму. 

Саме її наявність у тканинах живого організму забезпечують необхідні хімічні 

перетворення. Така роль води визначається її хімічними і фізичними 

властивостями: вона забезпечує надходження поживних речовин до тканин і 

органів. 

Вода складає 65% загальної маси тіла людини. В організмі вона 

наявна у вільному і у зв´язаному стані (у складі клітин). Для людини однаково 

небажаним є як надмірне, так і недостатнє споживання води. При надмірному її 

споживанні зростає навантаження на серце і нирки, посилюється вимивання з 

організму необхідних йому солей. Збезводнення може викликати важкі розлади 

в роботі серця, шлунку та інших життєво важливих органів. 
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Добова потреба людського організму у воді, що складає 

в середньому 2,5 л, задовольняється не лише за рахунок випитої рідини, а й за 

рахунок її вмісту в рідких і твердих продуктах харчування, а також води, що 

утворюється в самому організмі в результаті хімічних реакцій. 

З цієї загальної кількості: 

 об´єм випитої рідини становить 0,8–1,0 л; 

 води, спожитої у складі супів – 0,5–0,6 л; 

 твердих продуктів – 0,7 л; 

 води, що утворюється в самому організмі в результаті травних 

процесів – 0,3–0,4 л (при окисленні 100 г жирів виділяється 107 мл води,білків – 

41 мл, вуглеводів – 55 мл). 

Загальна витрата води організмом у стані спокою досягає 50–60 

мл/год. При середньому фізичному навантаженні в умовах помірного клімату 

витрата води збільшується до 2,8–3,5 л/добу. 

Напружена м´язова діяльність при підвищенні температури повітря 

викликає інтенсивне виділення води через шкіру і за рахунок посилення 

легеневої вентиляції ця цифра зростає до 10 л/добу. Витрачена організмом вода 

вимагає обов´язкової компенсації. 

Раціональна організація харчування і режиму споживання води при 

подоланні маршруту передбачає основне поповнення водних витрат організму 

до початку або після закінчення переходу чи іншого фізичного навантаження 

під час привалу, на бівуаку. Найдоцільніше більшу частину денної норми 

рідини вживати увечері, коли навантаження на серце є мінімальним. 

В ході маршруту під час коротких зупинок можна випити два–три 

ковтки підкисленої рідини чи прополоскати ротову порожнину. Для втамування 

спраги краще використовувати мінеральну або звичайну підсолену воду. 

Людям із посиленим потовиділенням рекомендується до сніданку проковтнути 

5–10 г солі, запивши чаєм або водою. Позбутися відчуття сухості в роті 

допоможе кисла або м´ятна цукерка чи таблетка аскорбінової кислоти з 

глюкозою. Для цього придатна також тала снігова або джерельна вода з 

додаванням лимонного або журавлинного екстракту, лимонної чи яблучної 

кислоти, яблучного оцту. У спеку добре втамовує спрагу зелений чай із м´ятою, 

материнкою, смородиновим листям і та ін. 

Приготування їжі. В залежності від особливостей приготування їжі 

(на стаціонарній плиті, на портативній газових чи бензиновій плиті або 

примусі, таганку, на вогнищі) добирають посуд, який повинен мати відповідну 

місткість, бути транспортабельним, легким і зручним у користуванні. 

Місткість посуду визначається з розрахунку 1 л рідини на кожного. 

При цьому найкраще використовувати алюмінієві або виготовлені з 

тонкої нержавіючої сталі казанки, каструлі з кришкою, їх треба мати не менше 

трьох (для перших, других страв і напоїв). Оптимальні розмір і форма посуду 

повинні дозволяти поставити його один у другий. 

Для приготування їжі на вогнищі підходять каструлі з металічними 

дужками, щоб можна було їх підвісити. Для приготування їжі може бути 
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використаний також посуд типу скороварки. Необхідно також мати сковороду, 

один–два ополоники, кухонну дошку, крючки для підвішування каструль над 

багаттям. Ще одна обов´язкова умова: посуд повинен легко піддаватись 

чищенню і миттю. 

Для запобігання пошкодженню посуду при його транспортуванні слід 

подбати про брезентові чохли для нього. 

Туристське кострове і кухонне спорядження. Багаття. 

Облаштування похідної кухні для приготування їжі в польових умовах 

багато в чому залежить від природних умов регіону і завдань туристської 

групи. Так, на Крайній Півночі і в напівпустелях Середньої Азії оптимальним є 

використання бензинових примусів і портативних газових плит, як і в 

спелеотуризмі і гірському туризмі, незалежно від району подорожі. 

Традиційним у похідних умовах є приготування їжі на вогнищі. Для 

його розпалювання використовують сухі гілки живих дерев і сухі стовбури 

дерев, повалених вітром чи розщеплених блискавкою, а також сухостій. У 

лісовій і лісостеповій зонах у лісі і в річкових заплавах завжди можна 

назбирати достатню кількість сухих гілок для забезпечення потреб туристської 

групи. 

Для  розпалювання  багаття  використовують  також  сухі  чагарники, 

гілки і дерева, винесені на берег під час повені. 

У негоду для розпалювання багаття використовують дрібні нижні 

гілки ялини, сосни, сухий луб, щепу з сухого дерева, сухий чагарник, мох тощо. 

З цією метою застосовують такий сухий спирт, свічки, обрізки плексигласу, 

спеціальні мисливські або туристські сірники. 

Кожний учасник туристського походу повинен мати з собою 

індивідуальний недоторканний запас сірників або запальничку чи кресало з 

кременем. Сірники мають бути загорнуті у водонепроникну обгортку – 

поліетиленовий пакетик або пластмасовий балончик з–під фотоплівки. 

При відсутності сірників, запальнички, кресала вогонь можна 

видобути тертям за допомогою палички з твердого дерева, пластини м´якого 

дерева і лука з вірьовочною тятивою. 

Обкрутивши тятиву навколо палички і розкручуючи її за допомогою 

лука, можна досить швидко видобути вогонь. 

Підтримувати багаття і доглядати за ним доручається спеціально 

призначеному черговому – костровому. 

Розрізняють типи вогнищ у залежності від потреб їх призначення: для 

зігрівання і сушіння одягу; для приготування їжі; для ночівлі в зимових умовах; 

сигнальні вогнища і т. ін. 

За способом укладання дров виділяють такі основні типи вогнища: 

Колодязь (рис. 1 а). У такому вогнищі гілки складаються у вигляді 

прямокутника ("колодязя"), при чому кожний наступний шар є 

перпендикулярним до попереднього. "Колодязь" можна складати суцільним 

шаром і лише каркасом. При горінні "колодязь" дає рівномірне жарке полум´я. 

Це найкращий з усіх видів багаття для приготування їжі. 
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Курінь (рис.1 б) – найпростіше багаття: гілки розташовуються по 

колу і в центрі спираються одна на одну верхівками у вигляді куреня. По мірі 

згоряння гілки підкладаються у вогнище в такий самий спосіб. "Курінь" дає 

високе яскраве жарке полум´я. Використовується переважно в цілях 

сигналізації і для зігрівання. Недоліком його є те, що "курінь" дуже швидко 

перегорає. 

Зірка  (рис. 1 в)  – вогнище, в якому гілки розташовуються у вигляді 

променів зірки, що розходяться від центру.  По мірі згорання гілки 

підсуваються до центру, що забезпечує економне витрачання палива і досить 

рівномірне полум´я. Такий вид багаття використовується переважно в місцях, 

де бракує палива, для зігрівання і приготування їжі. 

Тайгове (рис. 1 г) – один із найбільш економних видів багаття, в 

якому кілька гілок (або колода) складаються під кутом до іншої, товщої, 

верхівкою на неї. 

По мірі згорання гілки підсуваються уздовж колоди, що забезпечує 

рівномірне полум´я і поступове згорання гілок і колоди. Як і "зірка", тайгове 

багаття використовується переважно в місцях, де не вистачає палива, 

длязігрівання і приготування їжі. 

Нодья (рис. 1 е) – складається із трьох колод. Відомі два варіанти 

нодьї: 

– при першому на дві паралельні колоди кладуть третю; 

– при другому кожну колоду кладуть, опираючи її на попередню у 

вигляді стінки. 

При цьому необхідно прилаштувати додаткові жердини–стойки. Цей 

вид багаття дає тривале рівномірне полум´я і використовується при 

облаштуванні ночівлі в зимових умовах. 
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Рис. 1. Види вогнища: а – колодязь; б – курінь; в – зіркове; г, ґ, 
д, – тайгове; є – нодья 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Які вимоги до харчування пред´являються в туристському поході? 

2. Як підрахувати енергетичну цінність продуктів на одну добу? 

3. Як підготувати продукти харчування до походу? 

4. Яким може бути режим харчування в поході в залежності від виду 

туризму? 

5. В чому полягає раціональність водоспоживання на маршруті? 

6. Як добирається кухонне спорядження для туристського походу? 

7. Як облаштовується похідна кухня ? 

8. Які існують види багать і для чого вони призначені? 

9. Які існують правила безпеки при догляді за багаттям? 

 

Рекомендовані джерела 
                Основні:  6, 10, 12, 15 

                Додаткові: 16,19. 

 

 

Тема 9. Спеціальне спорядження для спортивного туризму 

 

Основні питання теми 

1. Індивідуальне і групове спорядження 

2. Вимоги до туристичного спорядження 

 

Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, засіб пересування, 

бівачне спорядження,намет, рюкзак, одяг туриста, намет. 
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Матеріально–технічне забезпечення туристичних походів 

здійснюється заздалегідь при участі всього складу групи. Туристичне 

спорядження за призначенням прийнято поділяти на засоби пересування, 

засоби транспортування вантажів, бівачне спорядження, спеціальне і 

допоміжне спорядження. За характером використання спорядження поділяється 

на індивідуальне та групове. 

До засобів пересування відносяться  лижі,  човни, 

байдарки, катамарани, велосипеди, мотоцикли тощо, а до засобів 

транспортування вантажів – рюкзаки, санки, причепи до колісних засобів 

пересування. 

Бівачне спорядження  це намети, спальні мішки, теплоізолюючі 

килимки, приналежності для вогнища (S–подібні крюки, V–подібні 

наконечники, брезентова рукавиця), примуси, посуд для приготування страв 

(каструлі, казанки, відра), сокири, пилки. 

До спеціального спорядження відносять різноманітні засоби 

забезпечення безпеки: мотузки, карабіни, альпенштоки, льодоруби, скельні та 

льодові молотки, кішки, крюки, затискачі, рукавиці для роботи з мотузкою, 

захисні окуляри, каски тощо. 

Допоміжне спорядження це ремонтні набори, кишенькові ліхтарики, 

фото і відеокамери, аптечки, приладдя для проведення спостережень і вимірів. 

З перерахованого вище одне відноситься до групового спорядження, 

інше – до особистого, тобто використовуватися кожним туристом особисто. 

Зрозуміло, в залежності від виду туризму і складності походів перелік 

і характер спорядження буде різним. Нижче розглянемо особливості групового 

і особистого спорядження для пішохідного походу першої категорії складності, 

який проводиться в умовах весна–осінь. 

Добір індивідуального і групового спорядження для туристського 

походу чи подорожі залежить від природних умов, регіону, тривалості походу, 

сезону, чисельності групи, мети і завдань походу і т.ін. 

Основний принцип добору і комплектування туристського 

спорядження – брати з собою тільки те, без чого не можна обійтись, і нічого 

зайвого. Навіть досвідчені мандрівники складають список необхідного 

спорядження і докладно його аналізують, викреслюючи все зайве. 

Головні вимоги до туристського спорядження – його 

міцність, легкість, надійність, пристосованим до похідного укладу, здатність 

створити максимально безпечні умови для подолання маршруту і збереження 

здоров´я учасників подорожі. 

Індивідуальне спорядження підбирається і готується кожним 

туристом самостійно, в залежності від особистих вподобань та бажаного рівня 

комфорту. Але при цьому необхідно виходити з умов того чи іншого походу. 

Бувають  випадки,  коли  окремі  туристи,  заради  зменшення  ваги  

рюкзаку, беруть обмаль одягу, а потім мерзнуть та просять теплий одяг у 
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інших. Тому, в процесі підбору особистого спорядження треба враховувати 

особливості маршруту, району, погоди тощо. 

При відборі одягу для походу досвідчені туристи керуються 

наступними вимогами та властивостями:  

 функціональність; 

 зручність; 

 комфортність; 

 високі теплозахисні властивості; 

 високі вітрозахисні властивості; 

 висока міцність; відповідність призначення та матеріалу одягу. 

Особисте спорядження має складатися з мінімуму необхідних речей. 

Укомплектовувати рюкзак бажано за списком, щоб не забути якусь 

необхідну річ. Оскільки вміст рюкзака складають речі, різні за призначенням, 

масою, формою, міцністю, їх слід розмістити найбільш раціонально. При цьому 

необхідно пам´ятати, де що лежить. Речі повсякденного користування повинні 

бути завжди під рукою. Крихкі і ламкі предмети треба вкладати у спеціальні 

чохли. 

“Гардероб” туриста для тижневого походу включає такі види одягу: 

головні убори, спідня білизна, одяг для сну, верхній одяг. При виборі одягу для 

походу треба керуватися принципом сумісності. Так, наприклад, куртка 

повинна мати такий розмір, щоб можна було її надіти на светр, а штормівка в 

разі необхідності – на куртку і светр, при цьому вона не повинна стискувати 

рухи. Те саме стосується і брюк: в холодну погоду під штормові брюки 

надівають вовняні чи трикотажні. 

Головних уборів навесні бажано мати два: шапочку спортивну 

вовняну та панаму від сонця (бажано з широкими полями, які закривають вуха 

та шию). Це пояснюється весняною температурою повітря: ввечері та рано 

вранці – морозно, вдень світить пекуче сонце, яке швидко (особливо в умовах 

гір) обпалює бліду після зими шкіру. 

При виборі спідньої білизни треба керуватися вимогами гігієнічності: 

вона повинна бути виготовлена з природних матеріалів (вовна, бавовна), що 

добре всмоктують вологу. Майки, як правило, в походи не беруть, краще себе 

зарекомендували футболки. Кількість спідньої білизни обумовлена умовами 

походу: кількістю днів, погодними умовами, наявністю днювання, наявність 

можливості випрати тощо, а також особистими звичками. З міркувань 

гігієнічності треба мати окремий набір для різних видів роботи: для руху, для 

бівачних робіт, для сну, для дороги додому. Одяг для сну, для морозних 

ночівель, крім спідньої білизни, складається з футболки, вовняних шкарпеток, 

трикотажних бавовняних спортивних штанів (або спідніх штанів), спортивної 

шапочки. 

При виборі верхнього одягу теж треба керуватися умовами походу. 

Для весняних та осінніх походів беруть футболки або просторі бавовняні 

сорочки. Для зручності на біваку вдягають спортивний костюм. Не зайвим буде 

светр, довжина якого дозволяє при нахилі вперед не оголювати спину. 
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Штормівка або вітрозахисна куртка дозволяють відчувати себе більш 

комфортно у вітряну погоду. Зручно для руху мати просторі брюки з цупкої 

тканини (краще з тонкого брезенту – менше намокає і швидше висихає). В 

крайньому випадку можливе застосування джинсів, або вітрових 

брюк. 

Використання трикотажних штанів не бажане: за них весь час 

чіпляються різні гілки і колючки, при намоканні вони погано тримаються на 

стегнах. Не зайвими у поході будуть шорти та футболки з коротким рукавом, 

хоча, як було вказано вище, треба бути обережним на весняному сонці. В 

умовах теплої погоди та наявності водних об´єктів доцільним буде передбачити 

купальний костюм. 

Найбільш зручним взуттям для походу вважаються туристичні 

черевики – “вібрами”. Завдяки глибокому протектору вони тримають навіть на 

мокрих скелях. У походах першої категорії складності також можна 

застосовувати кросівки. Але у будь–якому випадку для багатоденного походу 

завжди потрібно мати дві пари розношеного, зручного взуття. Дуже важливо 

заздалегідь замінити устілки на повстяні, або фетрові для запобігання водянок, 

та мати ще пару резервних. Шкарпетки краще застосовувати вовняні або 

бавовняні у такій кількості, щоб не виникало незручності при їх намоканні та 

псуванні. 

Завершить вбрання туриста поліетиленовий плащ–накидка, який 

краще зробити самостійно, бо ті, що є у продажу малі (не накривають туриста з 

рюкзаком) та тонкі (дуже швидко рвуться). Зручна форма накидки – 

рівностороння трапеція з приблизними розмірами: довжина основи нижньої – 

240 см., верхньої – 150 см., бокової сторони – 150см. Якщо її скласти по осі 

симетрії і поклеїти (спаяти) верхню основу, то отримаємо прямокутну трапецію 

з сторонами 120х150х75см. 

До особистого спорядження також відносяться: туалетні 

приналежності (мило, зубна щітка та паста, рушник, туалетний папір), 

особистий посуд – кружка, ложка, миска, ніж,індивідуальна 

аптечка, ремонтні приналежності, сірники у вологонепроникній упаковці, 

мішечки (поліетиленові та з тканини) для одягу, документів та продуктів, 

великий поліетиленовий мішок на весь рюкзак. В залежності від умов походу та 

конструкції спального мішка його інколи відносять до особистого 

спорядження, а інколи до групового, так само як і водотривкий килимок 

(пінополіетилен, пінопласт, запаяний у поліетиленовий мішок поролон тощо). 

Групове спорядження включає все те, що використовується всіма 

членами групи. Так як умови пішохідного походу першої категорії складності 

не вимагають використання спеціального спорядження при подолані природних 

перешкод, то до групового буде, в основному, відноситись бівачне 

спорядження. 

Намети. Останнім часом у продажі з´явилася велика кількість 

різноманітних наметів. Головними характеристикам, яким повинні відповідати 

намети, є: 
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– невелика вага; 

– вітрозахисні властивості; 

– вологозахисні властивості; 

– невеликий об´єм у складеному стані; 

– комплектність (наявність стійок, кілочків, мотузок, тентів тощо); 

– оптимальна довжина (2 метри) і висота(1,4–1,5 метри); 

– міцність  матеріалу  та  окремих  елементів  намету  (стійок,  

кілочків, мотузок, петель, застібок тощо). 

Традиційний брезентовий двоскатний намет має певні переваги та 

недоліки. Серед переваг: надійність та міцність тканини, високі вітрозахисні 

властивості. Недоліками являються: велика вага, незначні вологозахисні 

властивості, великий об´єм. 

Намети зроблені з сучасних матеріалів мають переваги перед 

брезентовими за рахунок невеликої ваги, невеликого об´єму, задовільних 

водозахисних властивостей. Негативним є те, що їх вартість перевищує 

брезентові у 2–4 рази. 

За формами сучасні намети поділяються на такі: двоскатний 

будиночок, напівбочка, напівсфера. 

Для пішохідних походів першої категорії складності форма намету не 

має суттєвого значення. Хоча, при рівних відповідних характеристиках 

напівсфери є більш комфортними. 

Важливою частиною бівачного спорядження, без якого неможливий 

багатоденний похід, є груповий посуд, нагрівальні пристрої та пристосування 

для вогнища. До нагрівальних пристроїв відносяться туристичні примуси та 

пальники. Вони бувають різної конструкції і принципу дії. Список групового 

спорядження буде не повним, якщо не внести до нього ліхтарики (по одному на 

намет), ремонтний набір, аптечку, кіно–фотоапаратуру, карти і схеми 

маршруту, компаси, прилади для метеорологічних та краєзнавчих спостережень 

тощо. В поході певна увага приділяється дозвіллю туристів, тому, якщо це не 

суперечить безпеці, доцільно взяти з собою гітару. Що стосується невеликого 

радіоприймача, то в походи по горам не має сенсу його брати, бо сигнали 

радіостанцій не сприймаються. 

Все спорядження повинно бути підготовленим до походу: перевірено 

на справність, відремонтовано, запаковано у відповідну тару, після чого 

розподіляється між учасниками і пакується до рюкзаків. 

Пакування рюкзаку – дуже відповідальна та не проста справа. Перш за 

все треба пам´ятати, що всі речі повинні бути у рюкзаку. Руки повинні бути 

вільними, що забезпечує безпеку руху. Є різні підходи до того, як краще 

запакувати рюкзак. Головне дотримуватися принципу: скласти в рюкзак так, що 

він був плоским і високим, щоби притискувався до спини і не відтягував плечі 

назад. Одним словом, рюкзак повинен бути частиною тіла туриста і не 

викликати ніяких незручностей. 

 

Запитання для самоконтролю: 
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1. Яким має бути матеріально-технічне забезпечення походів? 

2. Охарактеризуйте види туристичного спорядження. 

3. Якими є вимоги до індивідуального та групового спорядження? 

4. Що таке бівачне спорядження? Охарактеризуйте вимоги до нього. 

5. Охарактеризуйте правильне пакування рюкзака. 

 

Рекомендовані джерела 

                Основні:  6, 10, 12, 15 

                Додаткові: 16,19. 

 

 

 

Тема 10. Вузли для спортивного туризму 

 

Основні питання теми 

1. Види туристичних вузлів 

2. Призначення туристичних вузлів 

3. Техніка в´язання туристичних вузлів 

 

Ключові слова: вузли, техніка в´язання вузлів. 

 

Використання туристичних засобів у процесі змагань і під час походів 

вимагає від туриста наявності високорозвинених вмінь та навичок організації 

страхування. Основу вмінь організації страхування складають вміння в´язання 

туристичних вузлів. 

Для виконання технічних завдань під час роботи на дистанції 

учасникам дозволяється використовувати вузли, рекомендовані "Правилами 

змагань зі спортивного туризму". 

Усі вузли умовно поділяються на такі групи: 

1. Вузли для зв´язування мотузок: 

Вузли для зв´язування мотузок однакового діаметру: 

 зустрічний; 

 прямий (морський); – ткацький; 

 грейпвайн. 

               Вузли для зв´язування мотузок різного діаметру: 

 брамшкотовий; 

 академічний. 

2. Вузли петель: 

 провідник; 

 подвійний провідник ("заячі вушка"); 

 провідник "вісімка"; 

 серединний провідник (швецький). 
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 3. Вузли для прив´язування до опори: 

 булінь; 

 удавка; 

 карабінна удавка; 

 кренцель.            

 4. Допоміжні вузли: 

 стремено; 

 хоплюючий; 

 австрійський схоплюючий; 

 вузол "Бахмана" (карабінний схоплюючий). 

Правильно зав´язаний вузол не повинен мати зайвих перехрещень 

мотузок, його малюнок має відповідати вказаному у методичній літературі або 

зразкам вузлів, які доводяться до відома учасників перед початком змагань.Усі 

вузли повинні до початку використання бути відповідно затягнутими. На 

коротких кінцях мотузок, що виходять з вузла, повинні в´язатись контрольні 

вузли. Виняток: зустрічний; "вісімка"; зустрічна "вісімка"; серединний 

провідник; грейпвайн. 

Техніка в´язання туристичних вузлів та їх призначення 

Вузли для зв´язування мотузок. Потреба в цих вузлах виникає, коли 

є необхідність доточити коротку мотузку, зав´язати петлю навколо опори, 

зв´язати два кінці мотузки, щоб не заважали тощо. Майже всі вузли для того, 

щоб не розв´язувалися (мотузки не вислизнули), застосовуються разом з 

контрольними вузлами, які в´яжуть по обидва боки від основного. Згідно з 

Правилами змагань з спортивного туризму контрольні вузли треба в´язати не 

далі як 5 см від основного вузла, вільний кінець мотузки не повинен бути 

коротшим 5 см. 

Прямий вузол (рис.2) в´яжеться дуже швидко та не потребує 

особливих зусиль, але коли мотузки навантажуються, то він сильно затягується 

і потребує багато часу для розв´язання. Тому для мотузок, які підлягають 

великому навантаженню його використовувати недоцільно. 

 

Рис. 2  Прямий вузол: а – прямий вузол з контрольними 

вузлами, б, в – неправильно зв´ язаний вузол 

Деякі туристи пропонують всередину вузла встромляти палицю, щоб 

потім, зламавши її, легше розв´язати вузол, але не завжди цей захід допомагає, 

крім того, палиця може заважати виконувати певні дії (просмикнути вузол 

через карабін) 
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Для зав´язування прямого вузла необхідно два кінці мотузок 

схрестити (припустимо правий на лівий) і зав´язати; знову схрестити вільні 

кінці (тепер лівий на правий) і зав´язати. Правильно зав´язаний прямий вузол 

нагадує дві петлі, що утримують одна одну (рис. 2). 

Цей вузол можна в´язати одним кінцем мотузки. Для цього одну 

мотузку складають петлею, а кінець іншої мотузки всовують у петлю, 

обкручують навкруг і виймають з неї. При такому в´язані треба бути уважним, 

щоб ненавантажені кінці мотузки знаходилися з одного боку від вузла. Прямий 

вузол інколи використовується для виключення зіпсованої, непридатної до 

навантаження частини мотузки (рис. 3). 

 
      Рис. 3 

Ткацький вузол також використовується для зв´язування мотузок 

однакової товщини, на які не діють великі навантаження. Школярі інколи 

називають цей вузол "чотири контрольні". Так, зав´язавши два контрольні 

вузли однією мотузкою навколо іншої і навпаки – ми отримаємо ткацький 

вузол (рис. 4). 

 
Рис. 4. Ткацький вузол а, б – етапи в´язання 

Зустрічний вузол за своєю формою нагадує звичайний контрольний 

вузол, виконаний здвоєною мотузкою. Але різниця в тому, що навантаження діє 

на кінці мотузки, що "виходять" з різних сторін від основного вузла. Для того, 

щоб зав´язати зустрічний вузол, треба спочатку зав´язати контрольний вузол на 

одній мотузці. Потім кінець другої мотузки просмикується через контрольний 

немов назустріч кінцю першої, повністю повторюючи всі його вигини і 

укладається паралельно один одному (рис. 5). 
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Рис. 5. Зустрічний вузол 

Грейпвайн подібний до ткацького і відрізняється лише тим, що при 

в´язанні контрольних вузлів мотузка двічі обвиває одна одну, а не один, раз як у 

ткацькому, і кількість цих вузлів лише 2 (рис.6). 

 
Рис. 6  Вузол "грейпвайн" 

В умовах походу виникає необхідність перекинути мотузку через 

перешкоду–річку, прірву, глибокий яр тощо. Звичайно, це зробити легше 

допоміжною мотузкою, а потім, прив´язавши до неї основну, організовувати 

переправу. Для зв´язування мотузок різної товщини, як вже вказувалося, 

застосовуються вузли брамшкотовий (рис. 7) та академічний (рис. 8). Ці 

вузли надійні, добре тримають мотузки і легко розв´язуються. При в´язанні цих 

вузлів петля формується із товстішої мотузки і обв´язується тоншою, правильно 

формуючи малюнок вузла. 

 
Рис. 7. Брамшкотовий вузол: а – в ´язання вузла, б – навантажений вузол 

Для в´язання брамшкотового вузла необхідно зробити петлю з 

основної мотузки. Допоміжну мотузку продівають через цю петлю, утворюють 

невелику петлю, через яку двічі просмикується її кінець, накручений навколо 

петлі основної мотузки (рис. 7). Для запобігання розв´язування на кінцях обох 

мотузок в´яжуться контрольні вузли. 

Техніка в´язання академічного вузла нагадує техніку в´язання 

прямого одним кінцем. Основна мотузка утворює петлю, а допоміжна 
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просмикується через неї, двічі обкручується і виймається з петлі основної 

мотузки (рис. 8). Треба слідкувати за тим, щоб кінці допоміжної мотузки 

виходили з однієї сторони петлі основної мотузки. 

 
Рис. 8. Академічний вузол 

Вузли петель. Призначення цих вузлів – утворення петлі, яку можна 

використовувати для прикріплення карабіну. Усі петлі, крім серединного 

провідника, використовуються при навантажені петля – мотузка, і тому не 

можна навантажувати обидва кінці мотузки в різні сторони, що виходять з 

вузла. 

 
Рис. 9. Вузол "провідник": а – в´язання петлею, б – в ´язання одним кінцем 

Вузол "провідник" (рис. 9) в´яжеться двома способами – петлею та 

одним кінцем. Зав´язати петлею дуже просто: достатньо скласти петлею кінець 

мотузки і нею зав´язується звичайний вузол як "контрольний" (рис. 9 а). 

Найбільша складність при в´язані таким способом полягає у дотриманні умови, 

щоб мотузки у вузлі не перехрещувалися. 

В´язання вузла "провідник" одним кінцем (рис. 9 б) нагадує в´язання 

зустрічного вузла. Для цього зав´язується контрольний вузол, кінець мотузки 

перекидається навколо опори і просмикується через вузол назустріч, 

паралельно дублюючи всі вигини контрольного. Незалежно від 

способув´язання, вузол "провідник" обов´язково потребує наявності 

контрольного вузла на короткому кінці мотузки. 

Для підвищення безпеки та надійності, коли здійснюється підйом або 

спуск по крутому схилу, при транспортуванні потерпілого, при організації 

пункту страхування окремих ділянок (підйом + траверс) тощо застосовується 

вузол "подвійний провідник", або "заячі вушка". Техніка в´язання його 

полягає у наступному. Мотузка складається в петлею та на відстані від краю 
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петлі не менше 20 см починаємо в´язати контрольний вузол, але не 

просмикуємо саму петлю через вузол (рис. 10). Отримуємо вузол "обманка" 

(якщо потягнути за петлю – він розв´яжеться), яка складається з подвійної петлі 

з одного боку від вузла та одинарної петлі й двох кінців мотузки з іншого 

Розправляємо витки мотузки у вузлі і трохи затягуємо його. Одинарну петлю 

накидаємо на подвійну так, щоб вона опинилася нижче контрольного вузла, і за 

допомогою подвійної петлі затягуємо вузол. В результаті отримуємо вузол 

"подвійний провідник" (рис. 10). 

 
Рис. 10. Подвійний провідник, а–г – етапи в´язання 

Вузол "серединний провідник" (австрійський 

провідник) застосовується в тому випадку, коли необхідно жорстко приєднати 

середню частину мотузки, яка навантажується з двох боків. Для зав´язування 

цього вузла необхідно петлю мотузки двічі обкрутити навколо себе. 

Розкладаємо на площині мотузку так, щоб отримати рисунок, що нагадує цифру 

"8" в стороні від кінців мотузки, що навантажуються в різні боки (рис. 11 а). 

Потім кінець петлі обгортаємо навколо дальнього перехрестя і затягуємо вузол 

(рис. 11 б, в). 

 
Рис. 11. Серединний провідник (австрійський провідник) 

Призначення вузла "провідник вісімка" таке саме, як і вузла 

провідник. Різниця полягає у тому, що він менше затягується і не потребує 
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контрольного вузла на кінцях мотузки. При зав´язуванні вузла "вісімка" треба 

складену петлю обкрутити навколо обох кінців та, зробивши повний оберт, 

просмикнути через утворену подвійну петлю. Коли вузол правильно 

зав´язаний, він своєю формою нагадує цифру "8" (рис. 12). 

 
 

 

Рис. 12. Провідник "вісімка" 

Вузли для прив´язування до опори. Ці вузли використовуються, 

щоб прикріпити мотузку до опори (дерева, каменю, скелі). Петлі, отримані 

ними, на відміну від вузлів петель затягуються. Тому їх ні в якому разі не 

можна використовувати для обв´язки людини. Виняток складає вузол "булінь", 

який не затягується, легко розв´язується і може використовуватися для 

створення грудної обв´язки. 

Для зав´язування вузла "удавка" кінець мотузки обмотують навколо 

опори, перекидають через кінець, що буде навантажуватися, і не менше трьох 

разів обмотують навколо самої мотузки (рис. 13). При навантаженні мотузка 

сама себе притискує до опори і за рахунок тертя не має змоги розпуститися. 

Щоб уникнути вислизування, на вільному кінці мотузки в´яжеться контрольний 

вузол. 

 
Рис. 13. Вузол "удавка" 

Перед зав´язуванням карабінної "удавки" необхідно зав´язати петлю 

"провідника" (краще "вісімку"), пристебнути до неї карабін і, обвівши цю 

систему навколо опори, знов пристебнути карабін до мотузки, яка 

навантажується (рис. 14). 
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Рис. 14. Карабінна "удавка" 

Вузол "кренцеля" має аналогічне застосування, як вузли "удавка" та 

"карабінна удавка". Але цей вузол може бути розв´язаний навіть при 

навантаженій мотузці на відміну від попередніх. При зав´язуванні вузла 

необхідно обвести мотузку навколо опори, перекинути через кінець мотузки, 

що буде навантажуватися, знов обвести навколо опори, тільки тепер у 

зворотному напрямку, і зав´язати контрольний вузол навколо кінця мотузки, що 

навантажується (рис. 15). 

 
Рис. 15. Вузол "кренцель" 

Назва "король вузлів" недарма присвоєна вузлу "булінь". Відносна 

простота його в´язання та можливість розв´язання, як би він не був затягнутим, 

підтверджує таку назву. Крім того, якщо величина петлі, отримана іншими 

вузлами, не може регулюватися, то при в´язанні буліня ми можемо 

відрегулювати величину петлі, що дозволяє використовувати цей вузол при 

створенні грудної обв´язки (за браком альпіністського поясу). 
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Рис. 16. Вузол "булінь" 

При в´язанні буліня необхідно визначити приблизну величину петлі, 

що нам потрібна. На кінці мотузки, який буде навантажуватися, в´яжеться 

"обманка" таким чином, щоб цим кінцем вона висмикувалась. В утворену 

петлю просмикується короткий кінець мотузки настільки, наскільки потрібно 

залишити величину петлі. Потім навантажується довгий кінець мотузки так, 

щоб "обманка" вивернулася. Після цього коротким кінцем зав´язуємо 

контрольний вузол (рис. 16). 

Допоміжні вузли. Кожен з цих вузлів має своє призначення і 

особливості, але в основному вони допомагають прикріпити мотузку до опори, 

чи самої мотузки. 

Вузол "стремено" застосовується для в´язання транспортувальних 

пристроїв, якщо треба підніматися по мотузці, яка вільно звисає. У цьому разі 

утворюють петлю з вузлом "стремено", яке надягається на ногу, інший край 

якої закріплюється у пристрої "кулачки", "жумари" тощо. 

Місце, де треба зав´язати стремено, беруть обома руками на відстані 

30–35 см так, щоб між руками мотузка була горизонтальна, а кінці її вільно 

звисали донизу. Починаємо повертати мотузку в обох руках в одну сторону (за 

або проти руху годинникової стрілки). Отримаємо дві петлі, створені 

горизонтальною частиною мотузки і звисаючими кінцями. Тепер ці петлі треба 

сполучити (не розвертаючи) таким чином, як показано на рисунку 17. При 

навантаженні на петлю вона не повинна затягуватися. 
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Рис. 17. Вузол "стремено" 

При підйомах та спусках по схилах крутістю 30° – 40° організовується 

страхування за допомогою закріпленої зверху мотузки, до якої кожен турист 

прикріплюється за допомогою допоміжної мотузки, якою в´яжеться вузол 

"схоплюючий". Цей вузол, коли не навантажений, легко переміщується 

вздовж основної мотузки, але при зриві (падінні) людини він затягується і не 

рухається відносно основної (рис. 18). Рекомендується для в´язання 

схоплюючого вузла використовувати петлю "прусика" з допоміжної мотузки 

діаметром 6 мм, основна мотузка повинна бути нежорсткою (зледенілою). 

 
Рис. 18. 

Вузол "схоплюючий" можна зав´язувати двома способами: петлею 

(рис. 19. а) та одним кінцем (рис.3.24.б). При зав´язуванні вузла першим 

способом кінець допоміжної мотузки перекидається через основну мотузку, 

двічі обкручується, заводиться навколо відтяжки, створюючи петлю, знову 

двічі обкручується навколо основної мотузки з іншої сторони через створену 

петлю. 
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Рис. 19. Вузол "схоплюючий". В´язання вузла: а – петлею, б – одним кінцем 

Другий спосіб, як правило, застосовується при використанні петлі 

"прусика". Прусик – це допоміжна мотузка довжиною 2–2,5 м, кінці якої 

зв´язані вузлом зустрічний і збоку від зустрічного зав´язаний подвійний 

провідник. Частиною петлі, що проти подвійного провідника, робимо два 

оберти навколо основної мотузки, кожного разу пропускаючи через створену 

петлю весь "прусик". При в´язані вузла необхідно дотримуватися наступних 

вимог: витки допоміжної мотузки навколо основної повинні бути 

паралельними, не перехрещувати один одного; обидва кінці петлі, що виходять 

з вузла, повинні мати однакову довжину, тобто навантажуватися рівномірно. 

Вузол "австрійський схоплюючий", або несиметричний 

схоплюючий, в´яжеться наступним чином: петля "прусика" обмотується 

навколо основної мотузки не менше трьох разів і після цього пропускається 

через початкову петельку (рис. 20). 

 
Рис. 20. Вузол "австрійський схоплюючий" 

Що стосується вузла "Бахмана", то технікою в´язання він нагадує 

"австрійський схоплюючий" (рис. 21). Пристібається у карабін петля "прусика", 

яка обмотується не менше трьох разів навколо основної мотузки і через 

карабін. Останні вузли застосовуються на жорстких, мокрих, зледенілих 

мотузках. 

 
Рис. 21 Вузол "Бахмана" 

Таким чином, ми розглянули призначення та техніку в´язання 

основних вузлів, що застосовуються у туризмі. Звичайно, існує ще велика 

кількість вузлів, але за допомогою запропонованих можна виконати всі дії 

щодо організації страхування та самострахування туристів в процесі подолання 

перешкод у поході чи на змаганнях. 

 

Питання для саоконтролю 
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1. Дайте класифікацію основних вузлів у спортивному туризмі. 

2. Назвіть вимоги, які ставляться до зав´язування вузлів. 

3. Який вузол називають "король вузлів" і чому? 

4. Яку функцію виконують схоплюючі вузли? 

5. Якими вузлами можна зв´язати мотузки різного діаметру? 

6. Які види петельних вузлів ви знаєте і в яких випадках вони 

застосовуються? 

 

Рекомендовані джерела 

Основні:  6, 8, 10, 12 

Додаткові: 19. 

 

 

Тема 11. Основи спортивного орыэнтування. Загальні поняття та 

зміст. 

 

Основні питання теми 

1. Загальні поняття в спортивному орієнтуванні 

2. Види змагань з орієнтування  

 

Ключові слова: спортивне орієнтування, карта компас, контрольний 

пункт, учасник, змагання, дистанція, спортивний розряд. 

 

Спортивне орієнтування – це вид спорту, в якому спортсмен за 

допомогою карти і компасу має якнайшвидше подолати дистанцію, відвідавши 

певну кількість контрольних пунктів (КП) – точок,  позначених на карті і 

розміщених на місцевості. 

Спортивна карта – спеціальна великомасштабна схема місцевості, 

призначена для використання в змаганнях по спортивному орієнтуванню. На 

спортивній карті відсутні координатна сітка, лінії дійсного меридіана, точки 

геодезичних прив´язок і діє особлива система точності по планових, кутових і 

висотних вимірах відповідно до вимог Міжнародної федерації орієнтування 

(ІОФ) і Федерації спортивного орієнтування України (рис. 22). 
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Рис. 22 Спортивна карта 

Компас – прилад для орієнтування відносно сторін горизонту, 

вказуючий напрям географічного або магнітного меридіана (рис. 23). 

 
Рис. 23 Спортивні рідинні компаса 

Контрольний пункт (КП) – (червоно–білі призми) розміщують на 

точному орієнтирі (горб, яма, галявина, інше) та обладнують засобом для 

відмітки ( рис 24.)  

 
Рис. 24  Контрольний пункт з засобами відмітки (компостер) 

На старті спортсмен отримує карту з нанесиним на ній КП і 

послідовністю їх проходження. Переможець визначається за кращим часом 

проходження всіх КП. Різновиди орієнтування: літнє, зимове, нічне, паркове, 

лижне, вело.  Основні види змагань: спринт, середня та довга дистанції, 

естафета, командне орієнтування на наддовгих дистанціях – рогейн. 
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Учасник – спортсмен або спортсменка, які беруть участь у змаганнях. 

Змагання – захід, що охоплює не тільки бігову програму, а й питання 

з організації змагань (наради представників, жеребкування, церемонії 

відкриття, нагородження, закриття тощо). Змагання можуть включати більше 

ніж один старт (номер програми). 

Організація, що проводить змагання, – будь–яка організація або 

приватна особа, що бере на себе ініціативу проведення змагань, затверджує 

положення про нього. 

Організатор змагань – будь–яка організація або приватна особа, що 

за дорученням Організації бере на себе безпосередню організацію та 

проведення змагань. 

У залежності від змісту процесу роботи на дистанції в спортивному 

орієнтуванні виділяються таки види змагання: 

 у заданому напрямку: кількість КП та послідовність їх проходження 

визначаються суддями; 

 на розміченій дистанції:  учасник долає відстань, розмічену на 

місцевості прапорцями, кольоровим папером тощо, та наносить на карту 

місцезнаходження КП, розташованих на дистанції; 

 за вибором: учасник самостійно обирає послідовність проходження 

КП; 

Змагання із зазначених видів можуть відрізнятися такими чинниками: 

– Засобами пересування: 

 бігом ; 

 на лижах; 

 на велосипедах; 

 на інвалідних візках і за допомогою милиць – для інвалідів; 

 інші засоби пересування. 

– Довжиною дистанцій: 

 суперспринт – дистанція довжиною не більше 2 км ; 

 надкороткі – парковий спринт, проводяться у паркових зонах; 

 короткі – спринт, дистанція не більше 4 км ; 

 середні – дистанції не більше 7 км ; 

 довгі – класичні, розраховані на біг, більше 1 години; 

 марафонські, розраховані на біг біля 2 годин. 

– Взаємодією спортсменів під час проходження дистанції: 

 індивідуальні: учасники долають дистанцію самостійно й незалежно 

один від одного; 

 естафетні : дистанція поділяється на етапи; члени команди 

послідовно або паралельно долають етапи, додержуючись правил, кожний 

учасник долає тільки один етап. 

– Порою доби при проведенні змагань: 

 денні: у світлу пору; 

 нічні: у темну пору , 
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– Визначенням результату змагань: 

 одноетапні: остаточним результатом учасника (команди) є 

результат в одному виді програми змагань (на одній дистанції); 

 багатоетапні (багатоборство): остаточний результат учасника 

(команди) визначається за підсумками двох або більше видах змагань, що 

відбулися протягом одного або декількох днів; 

 з відбором (кваліфікацією) та фіналами: остаточний результат 

учасника (команди) визначається за підсумками відбіркових (кваліфікаційних) 

стартів на одній або декількох дистанціях; 

– Характером заліку: 

 особисті: результати зараховуються кожному окремому учаснику; 

 командні: результати зараховуються команді, учасники якої 

виступають в одному виді програми та в одній групі; 

 особисто–командні: результати зараховуються як кожному 

учаснику, так і команді, учасники якої виступають в одному виді програми та в 

одній групі; 

 загальнокомандні: результати зараховуються команді, учасники 

якої виступають в різних видах орієнтування, на різних за довжиною 

дистанціях, у різних групах тощо. 

– Представництвом учасників і рівнем проведення: 

 категорія А – міжнародні змагання, внесені до календаря ІОФ, в 

яких беруть участь команди (учасники) щонайменше з 3–х країн, при цьому 

команди щонайменше 2–х країн посіли місця не нижче 6–го на останньому 

Чемпіонаті світу або не нижче 3–го на останньому Чемпіонаті Європи, а у 

складі учасників не менше 2–х спортсменів, що посіли особисто або у складі 

команди місця не нижче 6–го на останньому Чемпіонаті світу або не нижче 3–

го на останньому Чемпіонаті Європи; 

 категорія Б – чемпіонати та першості України; Кубки України; 

інші національні змагання, які проводить ФСО України; офіційні відомчі 

змагання, які проводяться за узгодженням з ФСО України; 

 категорія В – змагання, які включені до календаря ФСО України та 

відкриті обласні й регіональні змагання, у яких можуть брати участь 

спортсмени інших областей, регіонів, держав; 

 категорія Г – усі інші змагання, в тому числі обласні, міські, 

районні, клубів орієнтування, колективів фізкультури тощо. 

– Рівнем розрядних нормативів, які можуть бути виконані 

учасниками, – змагання з дистанціями класу: 

 майстер спорту міжнародного класу(МСМК); 

 майстрів спорту України (МС); 

 кандидатів у майстри спорту (КМС); 

 1 розряду; 

 масових розрядів. 
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Орієнтування в заданому напрямку – це основний, класичний вид 

змагань. За умовами цих змагань учасники повинні в найкоротший строк 

відшукати на місцевості певне число нанесених на карту контрольних пунктів ( 

КП ). Результат визначається за часом, витраченому на проходження дистанції. 

Порядок проходження КП заданий на карті і повинен дотримуватися неухильно   

(звідси і назва – орієнтування в заданому напрямку, точніше –  в заданому 

порядку). Дотримання цього правила ставить всіх учасників в рівні умови. 

Якщо спортсмен, наприклад, після КП – 3 вийшов на КП – 5, він повинен 

виправити свою помилку; знайти КП – 4, потім повернутися на КП – 5 і 

продовжити рух по дистанції. 

Учасники стартують індивідуально, з інтервалом, як правило, в 1, 2 

або 3 хвилини. На старті вони  отримують спортивну карту, масштабу 1:15000 

або 1: 10000, на яку нанесені точка початку орієнтування ( К ), КП, фініш і 

маркіровані ділянки. Контрольний пункт позначається на карті колом, центр 

якого точно указує його розташування на місцевості. Арабські цифри поряд з 

кружком показують порядковий номер КП. Точка початку орієнтування,  

контрольні пункти і фініш послідовно з´єднуються на карті прямими лініями. 

Фініш і старт зручно влаштовувати в одному місці, при цьому дистанція має 

форму незамкнутого кільця. Довжина дистанції визначається вимірюванням по 

карті прямого шляху від старту до  початку орієнтування, від нього до КП – 1, 

КП – 2 і т.д. до фінішу. (рис. 25) 

 
Рис.25 Карта з дистанцією у заданому напрямку 

На місцевості контрольний пункт є помаранчево – білий  знак у формі 

призми. Поряд знаходиться суддя – контролер який записує в протокол КП 

номер учасника, що проходить, і час у момент відмітки контрольної картки з 

точністю до 1 секунди. Контрольні пункти ставляться на орієнтирах, що є як на 

карті, так і на місцевості. Такими орієнтирами можуть бути : поляна, вирубка в 

лісі, озеро, болото, злиття струмків, відріг яру, горб, яма і т. п., які однозначно 

визначаються на місцевості. 

Вивчаючи карту в процесі змагань, спортсмен повинен продумати 

найбільш раціональний шлях від одного КП до іншого (який далеко не завжди 

буває самим коротким ) і, користуючись картою і компасом, запровадити свої 
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плани в дію. Знайшовши КП, учасник зобов´язаний перевірити його позначення 

і упевнитися, що вийшов в ту точку, яку шукав. За допомогою тих, що є на КП 

засобів відмітки (олівець, штамп, компостер ) учасник робить відмітку на 

контрольній картці, що є у нього. Система відмітки повідомляється учасникам 

наперед, щоб вони змогли належним чином підготувати картку. На фініші 

учасник здає картку суддям, а ті контролюють правильність відмітки і 

обчислюють час проходження дистанції. Якщо спортсмен втратив картку або 

не уклався в контрольний час, оголошений до старту, його результат не 

зараховується зазвичай використовується термін "анулюється". 

Орієнтувальникам необхідно знати наступні основні правила, за 

порушення яких вони можуть бути покарані аж до дискваліфікації. Після 

оголошення району майбутніх змагань відвідувати його спортсменам 

заборонено якщо про це вказано в положенні. Учасникам не дозволяється 

виходити на місцевість до свого старту і після проходження дистанції до 

закінчення змагань. В ході змагань не можна  перетинати заборонені для бігу 

ділянки місцевості; користуватися іншою картою, окрім отриманої від 

суддівської колегії; застосовувати засоби пересування, не передбачені в даних 

змаганнях; змінювати пристрій і устаткування КП; отримувати  допомогу в 

орієнтуванні від інших учасників або сторонніх осіб; надавати допомогу іншим 

спортсменам, окрім медичної. 

Змагання з орієнтування на розміченій дистанції 

Ці змагання найчастіше проводяться взимку. Літом їх організовують в 

основному для новачків і школярів, бо на маркірованій трасі практично 

неможливо заблукати. 

Ціль змагань полягає в наступному. На місцевості розмічається траса 

(як на лижних гонках) і на ній встановлюються КП, розташування яких 

невідоме учасникам. Спортсмени отримують карту з відміченою на ній точкою 

початку орієнтування (траса не наноситься). Завдання учасника – пробігти по 

маркірованій трасі, визначити місцезнаходження  всіх КП, які зустрічаються на 

шляху  і нанести їх на свою карту, проколюючи голкою. 

Точність нанесення місцезнаходження КП на карту оцінюється з 

призначенням штрафного часу або штрафних кіл. Система оцінки має бути 

зазначена у положенні або інформації. Результат визначається за часом 

проходження дистанції плюс штрафний час за неточне нанесення на карту 

місця розташування КП. 

Оцінка точності з призначенням штрафного часу проводиться після 

фінішу учасника, при цьому місцеположення кожного КП учасник наносить на 

карту тільки на наступному КП шляхом проколювання карти з лицевої сторони 

у відповідній точці компостером наступного КП, який дозволяє зробити прокол 

і одночасно маркувати його відбитком штемпелю. 

Місцеположення останнього КП наноситься на спеціальному пункті 

відмітки, який розташовують не ближче 100 м від фінішу, позначають білою 

табличкою з написом "Позначка останнього КП" і споряджають такими ж 

засобами відмітки, що і КП. 
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За правилами змагань:  

– помилка до 2 мм не штрафуються; 

– за помилку від 2 до 6 мм призначається штраф 1 хв, понад 6 мм –

2хв. 

Максимальний штраф – 2 хв – призначається також: 

 – за кожну зайву відмітку КП і за кожен зайвий прокол 

 – за відхилення проколу від центру хреста більш ніж на 3 мм  

 – якщо є олівцева відмітка КП, але відсутній прокол. 

Оцінка точності нанесення КП з призначенням за помилку штрафних 

кіл проводиться на пунктах оцінки (ПО), розташованих на дистанції у такий 

спосіб. 

Учасник має нанести місцеположення всіх КП на карту, проколюючи 

її своєю голкою з лицевої сторони карти у відповідній точці, до приходу на ПО. 

Кількість проколів має дорівнювати кількості КП на відповідній ділянці 

дистанції. 

По прибутті на ПО учасник має здати свою карту суддям та пройти 

оціночне коло, яке є частиною дистанції і маркується розміткою того ж 

кольору, що і дистанція, або розміткою червоного кольору. За час подолання 

учасником оціночного кола судді мають визначити точність нанесення 

місцеположення КП. 

Учаснику забороняється залишати ПО до одержання оцінки, яка має 

повідомлятися суддею ПО або вивішуватися на інформаційному табло. 

Суддям забороняється після оцінки показувати учаснику місце 

справжнього розташування КП. 

Проходження учасниками штрафних кіл фіксується суддею, але 

учасник рахує кола самостійно. 

Учасник має проходити штрафне коло з тим же спорядженням, що й 

основну дистанцію. 

Результат учасника визначається за часом проходження дистанції 

(разом з штрафними колами). 

Змагання за вибором 

Сутність змагань з орієнтування за вибором полягає в тому, щоб 

пройти дистанцію в довільному порядку, знайти необхідну кількість КП (балів) 

за найменший час або найбільшу кількість КП (балів) за призначений 

заздалегідь контрольне час. В обох випадках взяття певного КП зараховується 

тільки один раз. Контрольним пунктам різної складності та відстані 

розташування від старту, можуть призначатися різні бали. За перевищення 

контрольного часу призначається штраф, як правило – віднімається по одному 

балу за кожну повну хвилину перевищення контрольного часу.   
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Рис. 26 Карта для змагань за вибором 

 

Перед стартом кожному учаснику видається карта з нанесеним місцем 

старту, фінішу та контрольними пунктами (рис. 26). Завдання учасника вибрати 

з безлічі контрольних пунктів, ту кількість, яка задана в умовах змагань, 

спроектувати порядок їх проходження і пройти дистанцію. Результат учасника 

визначається за часом, витраченим на проходження заданої кількості КП від 

моменту старту до фінішу або за сумою балів взятих КП (за кожний КП 

нараховуються бали). 

Вибір КП і послідовність їх проходження в обох варіантах 

визначається учасником. Неодноразовий вихід на той же самий КП 

зараховується один раз. 

КП мають бути розташовані так, щоб була можливість вибору 

рівнозначних шляхів із заданою кількістю КП або з максимальною кількістю 

балів. 

 

Питання для саоконтролю 

1. Охарактеризуйте спортивне орієнтування, як вид спорту 

2. Які види змагань з орієнтування ви знаєте? 

3. Як долаються дистанції в заданому напрямку? 

4. Як долаються дистанції за вибором? 

5. Як долаються дистанції на розміченій трасі? 

 

Рекомендовані джерела 

Основні:  6, 8, 10, 12 

Додаткові: 19. 
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Тема 12. Карта для спортивного орієнтування. 

 

Основні питання теми 

1. Зміст спортивних карт 

2. Точність карти 

3. Генералізація спортивних карт 

4. Умовні знаки спортивних карт 

 

Ключові слова: карта, точність карти генералізація карти, масштаб 

карти, перетин карти, умовні позначення. 

 

Спортивне орієнтування – вид спорту, в якому спортсмен повинен 

подолати дистанцію, прокладену через ряд контрольних пунктів на місцевості 

за найменший час, користуючись тільки картою та компасом. Як і в кожному 

виді спорту, необхідно забезпечити однакові умови для всіх спортсменів. Чим 

досконаліша карта, тим легше цю вимогу можна задовольнити, і тим більше є 

можливостей для планування хорошої коректної дистанції. 

З точки зору спортсмена, детальна і упорядкована карта є надійним 

інструментом для вибору шляху. Вона дає можливість, рухаючись по обраному 

маршруту, використовувати своє вміння орієнтуватися та фізичні можливості. 

Проте вміння вибору шляху втрачає своє значення , якщо карта не відображає 

реальність місцевості : вона недосконала, застаріла або погано читається. 

Все, що перешкоджає рухові, є особливо важливою інформацією: 

скелі, вода, гущавина. Мережа доріг і стежок показує, де рух та орієнтування є 

найлегшими. Детальна класифікація градації заболоченості чи прохідності 

допомагає спортсмену прийняти правильне рішення. Процес орієнтування 

передусім пов´язаний з читанням карти. Точна карта є необхідною умовою для 

правильного та швидкого вибору шляху. Жоден із спортсменів не повинен мати 

переваги чи постраждати через недостовірність карти. 

КП є найбільш важливою частиною дистанції. Вибір точки, 

розташування на місцевості, перевірка місцезнаходження, улаштування КП для 

змагань – все це визначається картою. Карта повинна давати повну, точну, 

детальну картину місцевості. 

Для міжнародних змагань вона повинна бути новою на всіх ділянках, 

які можуть вплинути на кінцевий результат спортсмена. Якщо карта не нова, 

вона повинна бути відкоректована. 

Завдання картографа – визначити, які орієнтири вносити в карту і як 

їх відобразити. Складання карти вимагає підкреслити основні вимоги: точність, 

рівень деталізації і, передусім, читання. 

Зміст спортивних карт. Спортивна карта – це детальна топографічна 

карта, на яку наносяться всі об´єкти, що помітні на місцевості при швидкості 

проходження дистанції. Вона повинна відображати кожний об´єкт, який 

впливає на читання карти чи на вибір шляху, форми рельєфу, каміння, стан 



76 

 

 

 

поверхні землі, прохідність, землекористування, гідрографію, населені пункти, 

окремі будівлі, мережу доріг і стежок, комунікаційні лінії, а також деталі, які 

використовуються з точки зору орієнтування. Форми рельєфу є одним з 

важливих аспектів карти. Особливу увагу треба звернути на правильність 

використання горизонталей для показу тривимірного зображення форми 

поверхні та різниці висот. 

На стадії інспектування карти повинні бути взяті до уваги критерії 

розмірів об´єктів, що відображаються, при яких вони будуть розрізнені на 

місцевості, видимість лісу і прохідність. Межі між різними типами поверхні 

землі також є потрібними орієнтирами для спортсменів. Важливо, щоб карта 

показувала межі боліт, твердої землі, кам´янистих площ та ліній скельних 

виходів. 

Прохідність та видимість місцевості впливає на вибір шляху та 

швидкість бігу. Інформація про це повинна бути показана на карті 

класифікацією стежок і доріг, боліт, водних перешкод, прохідністю скельних 

виходів та лісу, показом стану поверхні землі і наявністю відкритих просторів. 

Чітко видимі межі рослинності також повинні бути показані, бо можуть бути 

використані спортсменом при читанні карти. 

Карта повинна містити деталі, які помітні на місцевості, і можуть мати 

значення з точки зору спортсмена. При її інспектуванні повинна бути зроблена 

спроба покращити рівень чіткості та читання карти, тобто при виборі ступеня 

генералізації не слід забувати про мінімальні розміри, прийнятні для 

нормального зору. 

Карта повинна містити назви основних об´єктів місцевості для 

полегшення орієнтування карти на північ. Назви повинні бути нанесені з заходу 

на схід і не можуть заступати важливих орієнтирів. Шрифт написів повинен 

бути простим. 

Лінії півночі повинні перериватися, якщо вони заступають дрібні 

орієнтири – камені, скелі, пагорби, злиття струмків, кінці стежок і тощо. Край 

аркуша карти має бути паралельним магнітному меридіану. На лініях півночі 

можуть бути накреслені стрілки, які вказують напрям на магнітну північ. 

Точність  карти. Під точністю карти ми розуміємо величину 

максимально припустимих похибок зображення точок місцевості на карті. 

Точність карти в цілому залежить від точності вимірів (положення, висота, 

форма) і точності креслення. Точність положення на карті повинна 

узгоджуватися з точністю, яка вимірюється компасом та кроками. Деталі 

місцевості повинні бути нанесені з такою точністю, щоб бути впевненим, що 

спортсмен, користуючись картою і кроками, не відчує різниці між картою та 

місцевістю. Коли спортсмен рухається від одного об´єкта до іншого по азимуту, 

такі точки мають назву точки, що поєднані азимутом.  

Точність відображення форми є найважливішим для спортсмена, бо 

вірна детальна і часом перебільшена картина орієнтирів є найважливішою 

умовою для читання карти. Однак, включення великої кількості малих деталей 

не повинно робити невпізнавальною загальну форму об´єктів. Абсолютна 



77 

 

 

 

висотна точність має незначне значення. З другого боку є важливим, щоб карта 

показувала, як можливо точніше  різницю висоти між розташованими поблизу 

об´єктами. 

Точність креслення є першорядною важливістю для кожного 

користувача карти, тому  що вона тісно пов´язана з надійністю інформації, яку 

він одержує. Як правило, цієї інструкції необхідно суворо дотримуватися. 

Проте, під час зображення об´єктів, потрібно приділяти особливу увагу їх 

найближчому оточенню і, з метою покрашення читання, притримуватися 

допустимих відхилень від необхідних товщин ліній . 

Точність карти перевіряється інспектором шляхом обстеження. На 

кожному квадратному кілометрі карти потрібно провести не менше 10 

контрольних вимірів. Кількість вимірів висотного розташування точок повинна 

складати до 50% від загальної кількості (в залежності від характеру рельєфу). 

Відстань на карті вимірюють з точністю до 0,1мм. Відстань на місцевості 

вимірюється мірною стрічкою або кроками. Напрямок визначається компасом.  

Генералізація та чіткість (розбірливість). Хороша місцевість для 

орієнтування містить велику кількість  різноманітних деталей. Ті, які є 

найбільш важливими для спортсмена на змаганнях, повинні бути відібрані та 

зображені на карті. Для досягнення цього, причому таким чином, щоб карта 

залишалася чіткою та придатною для читання, потрібно застосувати 

картографічну генералізацію. Існує дві фази  генералізації: селективна та 

графічна. 

Селективна генералізація – критерій, згідно до якого орієнтири і 

деталі мають бути позначені на карті.  

Графічна генералізація може сильно впливати на чіткість карти. Для 

цього використовується спрощення, переміщення,  перебільшення. 

Розбірливість карти грунтується на тому, що розміри умовних знаків, товщина 

ліній та відстань між ними базуються на принципах нормального зору при 

денному світлі. При підборі умовних знаків приймаються до уваги всі чинники, 

включаючи відстань між сусідніми символами. Розмір мінімального орієнтиру, 

який з´явиться на карті, частково залежить від графічної якості умовного знаку 

(форми, розміри, колір) і, частково, від положення сусіднього знаку. Між 

безпосередньо сусідніми об´єктами, умовні знаки яких займають більше місця 

на карті, ніж на місцевості, важливо дотримуватися правильного 

співвідношення з іншими оточуючими орієнтирами. 

Масштаб та перетин. Основним масштабом для карт з орієнтування 

прийнятий масштаб 1:15000. Місцевість, зображення якої у масштабі 1:15000 

неможливе, є непридатною для міжнародних та офіційних національних 

змагань. 

Карти масштабу 1:10000 можуть використовуватися для естафет та 

коротких дистанцій. Масштаб 1:10000 рекомендується також для старших 

вікових груп (старше 45 років), для яких читання тонких ліній та маленьких 

знаків є проблемою або для молодших категорій (до 16 років). 
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Карти масштабу 1:10000 повинні креслитися лініями та знаками, 

збільшеними на 50% порівняно з картами масштабу 1:15000. 

Практично, при використанні однакових з масштабом 1:15000 сіток, 

це дає кращу чіткість карти  і, таким чином, має перевагу. Приклад: авторський 

оригінал   малюють в масштабі 1:7500 для видання в 1:15000, що дає вірні 

розміри для масштабу 1:10000. 

При навчанні використовують прогресію масштабів від 1:2500 до 

1:5000 і до 1:10000. Карти дуже збільшеного масштабу, такі як 1:2500, 

природно містять більш детальну  інформацію (наприклад, обладнання ігрових 

майданчиків). Для цих карт також повинні використовуватися розміри знаків, 

що збільшені на 50%. Інші масштаби можуть бути використані для інших видів 

орієнтування. 

Розмір карти не повинен перевищувати необхідного для змагань. 

Розмірів карт більших, ніж формат А3, слід уникати. 

Основний перетин рельєфу 5 метрів. На плоскій місцевості  може 

використовуватися перетин 2,5м. Заборонено використовувати різний перетин 

на одній карті. 

Умовні знаки спортивних карт  класифікуються по 7 категоріях( 

рис. 27):  

 Форми рельєфу 

 Скелі і камені 

 Вода і болота 

 Рослинність 

 Штучні об´єкти 

 Технічні знаки 

 Знаки дистанції 
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Рис. 27 Умовні знаки спортивних карт 

Питання для саоконтролю 

1. Що таке спортивна карта? 
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2. Що називають масштабом карти? 

3. Що таке генералізація карти? 

4. За якими категоріями класифікуються умовні знаки для спортивних 

карт? 

Рекомендовані джерела 

Основні:  6, 8, 10, 12 

Додаткові: 19. 

 

Тема 13. Техніка спортивного орієнтування  

 

Основні питання теми 

1. Технічні прийоми в орієнтуванні 

 

 

Ключові слова: техніка, технічні дії, орієнтування карти, читання 

карти, спостереження за місцевістю, контроль відстані, азимут. 

 

Під технікою орієнтування розуміються всі ті методи і прийоми, 

якими користуються спортсмени як на тренуваннях, так і на змаганнях при 

визначенні відстаней, володіння компасом, визначення азимуту і рух по ньому, 

читання карти і місцевості, їхнє звірення, визначення свого місця знаходження 

на карті; пам´ять карти, спостережливість, методи пошуку й взяття 

контрольних пунктів, використання лінійних і площових орієнтирів, рух без 

компаса, біг із читанням карти, розвиток просторової уяви, орієнтація карти по 

компасу, сонцю, лінійних і площових орієнтирах. 

Щоб добре орієнтуватися на незнайомій місцевості, знати, де 

знаходишся, вміти вибрати кращий шлях і пройти до наміченої цілі ( знайти 

КП) , потрібно регулярно виконувати вправи з картою і компасом, тренувати 

зорову пам´ять і спостережливість. Розглянемо основні елементи, що 

допомагають швидко і впевнено пересуватися по незнайомій місцевості. 

Такими елементами є: читання карти, спостереження за місцевістю, контроль 

відстані, напрямку й висоти, орієнтування карти. Через ці елементи (особливо 

перші два) здійснюється зв´язок між технікою й тактикою орієнтування. 

Орієнтування карти – найчастіше уживаний елемент техніки 

орієнтування. Саме з нього потрібно починатися навчання техніки. 

Опинившись у незнайомій місцевості, перш за все потрібно зорієнтувати карту: 

її встановлюють так, щоб лінії північ–південь на карті мали однаковий 

напрямок зі  стрілками компаса. Верх карти повинен знаходитися в тому ж 

напрямку, куди вказує північний кінець стрілки компаса. Після орієнтування 

карти всі об´єкти, що зображені на ній, будуть у повній відповідності з 

об´єктами місцевості. Після цього можна приступати до читання карти.  

Орієнтування карти за орієнтирами проводиться швидше, ніж за 

компасом, але воно грубіше. Найлегше орієнтувати карту на просіках, дорогах, 

інших лінійних (витягнутих) орієнтирах, порівнюючи їх напрямок на місцевості 
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з напрямком по карті. Декілька складніше орієнтувати карту за сукупністю  

точкових або дрібних площинних орієнтирів. Для цього звичайно потрібна 

зупинка, і перевага у швидкості перед використанням компаса пропадає.  

Читання карти. Вміння швидко й правильно розуміти карту в умовах 

бігу по пересіченій місцевості є складною технічною якістю. Її розвиток й 

удосконалення займає значну частину часу в технічній підготовці. Вважається, 

що читати карту – значить знати всі умовні знаки, визначити по карті загальну 

характеристику місцевості, представити просторові співвідношення її частин й 

елементів, відтворити у вигляді образу відносно докладну картину місцевості за 

умовними знаками. Читати карту можна вибірково й точно, причому як до 

пробігання етапу (випереджальне читання), так і під час нього (поточне 

читання). Випереджальне читання дозволяє представити не тільки рельєф і 

ситуацію, але й чітко спланувати свої дії на етапі, розділити його на зручні 

відрізки, намітити маршрут і вибрати оптимальний варіант. Читання карти 

вимагає від спортсмена чіткого розподілу й стійкості уваги, раціональної 

пам´яті.  

Спостереження за місцевістю. Характер спостереження за 

місцевістю, як і читання карти, залежить від тактичної задачі спортсмена. 

Істотна відмінність полягає в тому, що при спостереженні місцевості велику 

роль відіграє мимовільне запам´ятовування. Адже карту ми читаємо в короткі 

проміжки часу, і майже вся наша увага спрямована на вивчення невеличкої її 

ділянки. А місцевість попереду й навколо себе бачимо тривалий час, коли не 

тільки займаємося свідомим пошуком і добором для запам´ятовування 

різноманітних орієнтирів, але і вирішуємо подумки не пов´язані зі 

спостереженням тактичні задачі, контролюємо техніку бігу і т.д.  

 Основна складність при спостереженні – уявлення місцевості, що 

спостерігається у виді умовних знаків карти, причому найважче – оцінка 

розмірів площинних орієнтирів і кутів повороту лінійних орієнтирів, а також 

уявлення деталей рельєфу, особливо звивистих схилів. На дистанції повинно 

дотримуватися оптимальне співвідношення між читанням карти і 

спостереженням за місцевістю: чергування оптимальне тоді, коли уява карти й 

уява відповідної ділянки місцевості будуть із рівною яскравістю подані в 

пам´яті, взаємно доповнюючи й підтримуючи один одного. При цьому кожне 

наступне спостереження місцевості буде добавляти інформацію до вже 

існуючої уяви карти і спрямовувати відповідним чином увагу при її читанні; 

при черговому ж читанні не доведеться відтворювати уяву місцевості цілком, а 

лише доповнювати наявну.  

Контроль відстані. В спортивному орієнтуванні існує декілька 

засобів контролю відстаней на місцевості: лічба пар кроків, по орієнтирах, 

окомірний засіб, по відчуттях, за часом руху. Останній засіб у сучасному 

орієнтуванні практично не застосовується через достатню насиченість і 

точність карт. 

 Розгляномо основний з них. Лічба пар кроків – досить громіздкий, 

але дуже точний і надійний засіб. Щоб контролювати відстань кроками, треба 
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знати, скільки пар кроків укладається в 100 м шляху при ходьбі й бігу по 

різноманітній місцевості. При цьому не враховуються кроки, зроблені убік від 

напрямку прямування при огинанні й подоланні перешкод. Потрібно також 

уміти зчитувати необхідну відстань із карти за допомогою лінійки або на око. 

Максимальна точність такого засобу досягається при зчитуванні відстані з 

карти лінійкою з похибкою до 0,5 мм і прямуванні пішки. Подібний варіант 

іноді застосовується в лісі з дуже поганої (до 5–10 м) видимістю й прохідністю 

у випадку, якщо шуканий орієнтир малий (наприклад, камінь або мурашник). 

Довжина такого переходу – менше 100 м. При цьому точність виміру відстані 

близька до точності упорядкування карти. Проте майже завжди потрібна значно 

менша точність контролю відстані, тому що видимість звичайно більша від 

точності упорядкування карти. На початку освоєння навичок рахунку пар 

кроків (і на початку кожного сезону) необхідно перевіряти кількість пар кроків 

на контрольних відрізках із можливо більш різноманітними ґрунтами, 

прохідністю й рельєфом. Згодом спортсмени привчаються вводити поправки 

інтуїтивно. 

Контроль напрямку. Цей елемент техніки нерозривно пов´язаний із 

попереднім, багато в чому подібний йому по засобах виконання. Але контроль 

напрямку по орієнтирах і за почуттям напрямку здається більш грубим. Адже 

більшість орієнтирів на трасі витягнуті поперек напрямку прямування. Почуття 

напрямку, на відмінну від почуття відстані, засновано на використанні лише 

«оперативних» еталонів; які при численних поворотах, особливо в районі КП, 

швидко губляться. Тому орієнтувальники застосовують додаткові засоби 

контролю напрямку, і головний з них – компас. Навчитися користуватися 

компасом неважко. Але компас, як правило, найкращим помічником в 

орієнтуванні стає разом з картою. У спортивному орієнтуванні користуються 

спеціальними рідинними компаса. Вони дозволяють швидко і просто взяти з 

карти потрібний напрямок і рухатися по місцевості по визначеному азимуту. 

Рідина в колбі компаса забезпечує необхідну стійкість стрілки компаса навіть 

при бігу. Пластина компаса має лупу для читання насичених ділянок карт і 

шкали для кутових та лінійних вимірювань на картах, а також лічильник з 

цифрами від 0 до 9.   

Контроль висоти. В средньо- і сильнопересічній місцевості потрібен 

контроль висоти. Контролювати висоту прямування можна по орієнтирах, 

наявних на схилі і відбитих у карті, але на це потрібно час, тому що в карту 

доводиться дивитися дуже часто. Найліпше використовувати почуття висоти – 

комбінацію зорових і м´язових відчуттів. Зорові відчуття контролюють 

напрямок погляду по горизонтальній площині. Рухаючись по горизонталі, варто 

вибрати по ходу прямування точку на рівні ока і рухатися так, щоб вона 

залишалася на тому ж рівні. При підйомі досягнення обраної на рівні око точки 

місцевості означає підйом на висоту, рівну росту спортсмена. За три таких 

прийоми можна піднятися приблизно на 5 м. 

 Прямування по азимуту, або просто азимут – прийом точного 

орієнтування, і точність виконання його повинна бути близька до точності 
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упорядкування карти. Азимут використовується при виході на малопомітні 

орієнтири невеличкої протяжності. 

Зняття азимута з карти – робиться так: край пластини компаса 

з´єднується з вихідною й кінцевою точками прямування, потім колба компаса 

повертається до суміщення ліній «північ–південь» на колбі з лініями магнітного 

меридіана на карті. Корисно навчитися знімати азимут на бігу. Для цього 

повинна бути добре відрегульована повільність обертання колби на пластині 

компаса. Якщо вихідна і (або) кінцева точки недостатньо чітко читаються на 

карті під час бігу, ліпше, нехтуючи секундами, зняти азимут, стоячи, тому що 

точність при прямуванні по азимуту – головне. 

 У більшості випадків біг по азимуту розуміє точний контроль 

відстаней, тому разом із зняттям азимута роблять і оцінку відстані по карті. 

Дуже зручно, якщо розподіли масштабної лінійки нанесені по бічному краю 

пластини компаса, тоді дві операції практично сполучаються. 

Прямування по орієнтирах – також прийом грубого орієнтування, 

при якому для досягнення мети використовуються заздалегідь обрані 

(проміжні) орієнтири та їхні сполучення. На відміну від попереднього прийому, 

тут контроль відстані відіграє основну роль, а контроль напрямку 

застосовується лише для страховки, у випадку небезпеки попасти у рівнобіжну 

ситуацію. Контроль відстані особливо потрібний, коли орієнтири майже не 

виділяються на місцевості. При бігу по орієнтирах найбільше спираються на 

почуття відстані, особливо у варіанті застосування «оперативних» еталонів, 

тобто без масштабних перерахунків. 

 Найбільш поширений варіант прямування по лінійних орієнтирах – 

по дорогах і стежинах, уздовж ярів, струмків, меж лісу. Уздовж ярів і струмків 

необхідно бігти на деякій відстані від них, щоб не подовжувати свій шлях і не 

втрачати загальний напрямок при огинанні відрогів і вигинів (особливо у 

верхній частині яру, де розгалужена мережа відрогів стає усе ширшою). Іноді 

можна використовувати дно яру, особливо якщо воно сухе, достатньо широке і, 

отже, не дуже звивисте. Лінійним орієнтиром можна вважати берег озера, 

великого болота, довгу гряду пагорбів. 

 

Питання для саоконтролю 

1. Що таке техніка спортивного орієнтування? 

2. Які технічні прийоми в спортивному орієнтувані Ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх. 

3. Що відноситься до лінійних орієнтирів? 

4. Що відноситься до площинних орієнтирів? 

5. Дайте характеристику такому елементу техніки орієнтування. Як 

рух по азимуту. 

 

Рекомендовані джерела 

Основні:  6, 8, 10, 12 

Додаткові: 19. 
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Тема 14. Фізична підготовка у спортивному орієнтуванні 

 

Основні питання теми 

1. Вимоги до фізичної підготовленості в спортивному орієнтуванні. 

2.  Загально-фізична підготовка в спортивному орієнтуванні. 

 

 

Ключові слова: ходьба, біг, стрибки, їзда на велосипеді, плавання, 

сила, швидкість, витривалість. 

 

 

У ході розвитку та становлення орієнтування як виду спорту на 

перший план стали висуватися вимоги до фізичної підготовленості. Сучасні 

докладні і точні карти, а також неухильне дотримання принципів спортивної 

справедливості при плануванні трас, поява нових дисциплін, зокрема, 

паркового орієнтування, призвели до того, що фізичні можливості 

орієнтувальників стали грати вирішальну роль в досягненні високих 

результатів. Сучасний орієнтувальник – це, перш за все, атлет, який не 

поступається за основними фізіологічними показниками представникам 

світової еліти в інших видах спорту групи витривалості.  

Орієнтування належить до ситуаційних видів спорту, які 

характеризуються нестандартними умовами. Долаючи простір вкритий різною 

рослинністю, болота, підйоми і спуски різної крутизни, оминаючи перешкоди, 

що зустрічаються на шляху спортсмен щохвилинно виконує нестандартні рухи. 

Орієнтувальник повинен володіти значною кількістю рухових дій (рис. 28), 

засвоєних в процесі тренування: чим швидше він вибирає певний рух, тим вище 

кінцевий результат. Тому визначальною є хороша фізична підготовка. 

Змагальна діяльність у спортивному орієнтуванні характеризується 

великими фізичними навантаженнями, пов´язаними з бігом по пересіченій 

місцевості й напруженій розумовій діяльності, яка включає комплекс операцій і 

процесів, що забезпечують цілеспрямоване пересування по незнайомій 

місцевості з використанням спортивної карти й компаса. Однією з умов 

досягнення успіху в змаганнях з орієнтування є забезпечення високого рівня 

фізичної підготовленості – фундаменту, на якому будується майстерність 

спортсмена. Ступінь фізичної підготовленості спортсмена впливає на техніку й 

тактику орієнтування. 

Фізична підготовка орієнтувальника є органічною частиною 

тренувального процесу, власне кажучи її основою. Фізична підготовка 

спортсмена – це процес виховання фізичних якостей: витривалості, сили, 

швидкості, спритності, гнучкості, координаційних здібностей.  
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Рис.28 Структура фізичної підготовленості орієнтувальника 

У спортивному орієнтуванні, як і в інших видах спорту, розрізняють 

загальну й спеціальну фізичну підготовку. 

Загальна фізична підготовка. Під загальною фізичною підготовкою 

(ЗФП) розуміють заняття з переважним використанням вправ загального 

розвитку й різних видів спорту з метою досягнення певного фізичного розвитку 

як необхідної бази для спортивної спеціалізації. Вправи такого характеру 

впливають на весь організм, поліпшуючи діяльність серцево–судинної й 

дихальної систем, включаючи в роботу різні групи м´язів тулуба, рук, ніг при 

відповідному пропорційному навантаженні. Фізичні ж вправи якого–небудь 

одного виду спорту позитивно впливають на розвиток спортсмена з певним 

нахилом, але однак не забезпечують підготовки, необхідної для успішної 

спеціалізації в обраному виді, у нашому випадку спортивному орієнтуванні. 

Загальна фізична підготовка орієнтувальника ставить своєю метою 

всебічний розвиток спортсмена. Йому необхідно бути сильним, швидким, 

спритним, витривалим, володіти різноманітними руховими навичками, уміти 

успішно використати їх у спортивній діяльності. Застосовуючи загальну 

фізичну підготовку, варто враховувати, що в природі розвитку людини існує 

явище переносу фізичних якостей. Тому підвищувати рівень їхнього розвитку 

можна значно швидше й з меншою витратою сил і часу, використовуючи, 

наприклад, кроси для розвитку витривалості, вправи з обтяженням для розвитку 

сили, чого важче досягти, займаючись тільки орієнтуванням. 

Засобами ЗФП служать різноманітні фізичні вправи: кросовий біг, 

гімнастика, вправи на гнучкість, координацію, з обтяженнями й без них, 

спортивні ігри, плавання, лижні перегони, веслування й ін. 
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Деякі тренери в спортивному орієнтуванні вважають, що тренування 

засобами спеціалізації, тобто біг з картою й компасом на дистанціях 

спортивного орієнтування, досить повно забезпечує розвиток необхідних 

рухових якостей. Дана думка є помилковою і шкідливою, тому що навіть 

висококваліфіковані орієнтувальники використовують засоби загальної 

фізичної підготовки для підвищення рівня тренованості й росту спортивної 

майстерності і у підготовчому, і у змагальному періоді. 

Нижче ми розглянемо більш детально засоби загальної фізичної 

підготовки в спортивному орієнтуванні. Необхідно відзначити, що той самий 

засіб залежно від методики застосування може вирішувати завдання загальної 

або спеціальної фізичної підготовки. 

Засоби загальної фізичної підготовки в орієнтуванні. 

Кросовий біг є одним з основних засобів тренування орієнтувальника. 

Він застосовується протягом усього року. Особливості техніки кросового бігу 

орієнтувальника обумовлюються специфікою рельєфу, частими спусками й 

підйомами, чергуванням паркового лісу із чагарниками, галявинами, болотами, 

пісками. Так, техніка бігу на спусках характеризується зміною кута нахилу 

тулуба назад, збільшенням довжини кроку – нога ставиться на всю ступню з 

п´яти. Дихання підтримується за рахунок глибокого вдиху, частота 35–50 

вдихів у хвилину. Біг у підйом, навпаки, вимагає збільшення нахилу тулуба 

вперед, укорочення довжини кроку зі збільшенням його частоти. Нога 

ставиться відразу на всю ступню, зростає частота дихання при стабільній її 

глибині. 

Руки в орієнтувальника теж постійно міняють положення, адже 

доводиться прокладати собі дорогу серед гілок і чагарнику. Так, при 

горизонтальному положенні гілок передпліччя піднімається вертикально нагору 

на рівень очей, а при вертикальному – передпліччя утримуються на рівні очей у 

горизонтальному положенні. На рівній трасі і без чагарників орієнтувальник 

біжить зі злегка зігнутими в ліктьових суглобах руками. 

Швидкість кросового бігу по дорозі й бездоріжжі неоднакова, тому на 

тренуваннях необхідно враховувати цю обставину. Тренування ефективні на 

спеціальних трасах, що включають 1 кілометр стежки або дороги, 500 метрів 

чагарнику, 1 кілометр підйомів у гору (без доріг і стежок), 500 метрів рівнинної 

легкої місцевості й на закінчення 1 кілометр стежки, дороги, луки. Іноді 

корисно проводити біг по м´якій траві, по піску, по ріллі, по м´яких болотистих 

купинах. У літню пору орієнтувальники можуть застосовувати біг перебуваючи 

по коліно у воді. Бігові вправи треба виконувати серіями (по 15–20 секунд), 

багаторазово їх повторюючи, чергувати біг в затруднених умовах з бігом по 

стежці. Для визначення реакції на місцевість (болото, чагарник, лісова стежка, 

лука) потрібно засікати час на кожному відрізку. Зіставляючи результати, 

можна визначити, на якому типі місцевості треба тренуватися найбільше . Для 

тренування загальної витривалості трасу можна пробігати в рівномірному темпі 

2–3 рази залежно від самопочуття. Ефективнішим буде біг з різною швидкістю 
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без зупинок або з 2–4–хвилинними інтервалами відпочинку між кожним типом 

місцевості. 

Під час тренувань орієнтувальникам можна запропонувати біг різної 

інтенсивності: 

1. Повільний біг (швидкість бігу на 20–30% нижче середньої 

змагальної, частота серцевих скорочень 120–150 уд./хв.). Цей біг проходить в 

аеробно–відновлювальному режимі і служить засобом підтримки необхідного 

рівня витривалості, відновлення після напружених тренувань чи змагань, 

розвиває аеробні можливості спортсмена. 

2. Біг із середньою швидкістю (на 10–15% нижче середньої 

змагальної, серце 150–170 уд./хв.). Цей біг є основним засобом розвитку 

аеробних можливостей орієнтувальника. Для розвитку швидкісної витривалості 

біг у середньому темпі чергують із бігом у високому темпі. 

3. Біг з підвищеною й максимальною швидкістю проводиться 

переважно на коротких ділянках дистанції. Біг на короткі дистанції (30, 60 й 

100 метрів з ходу й з місця) є відмінним засобом розвитку швидкості. Однак у 

цьому випадку вправи варто виконувати з такою кількістю повторень і давати 

такі інтервали відпочинку, щоб кожне наступне повторення йшло без зниження 

швидкості. Доцільно із цією же метою застосовувати біг із прискореннями. При 

бігу з підвищеною швидкістю час проходження того або іншого відрізка 

дистанції повинно бути в основному краще середнього змагального на 5–10 % і 

більше. Однак при повторному бігу цей час не повинне бути граничним. Так, 

наприклад, якщо спортсмен може пробігти 400 метрів за 60 сек., те при 

повторному бігу він повинен затрачати на кожні 400 метрів приблизно 66–70, а 

іноді й 80 сек. Якщо для планованого результату час, показаний на ділянці 400 

м, вищий за середній змагальний на 5%, але в той же час він є й граничним для 

даного спортсмена, то потрібно переходити на більш короткі ділянки дистанції 

– 100–200 метрів. 

4. Застосовується також темповий біг, при якому спортсмен пробігає 

певні ділянки, підтримуючи середню змагальну швидкість і частоту серцевих 

скорочень 160–180 уд./хв. 

Ходьба. Завдання підвищення загальної витривалості орієнтувальника 

на першому етапі підготовчого періоду частково вирішуються ходьбою. 

Застосовують ходьбу звичайну (у швидкому темпі) і спортивну. Тренуючись у 

ходьбі, потрібно стежити за тим, як відштовхується стопа, наскільки швидко 

пересувається стегно, як повертається таз. 

Ходьба по пересіченій місцевості, як правило, повинна чергуватися з 

бігом у спокійному й сильному темпі. Тренування в ходьбі звичайно проводять 

на пересіченій місцевості. Для зміцнення м´язів і зв´язок гомілковостопного 

суглоба рекомендується ходити по м´якому ґрунті, піску, ріллі, торфу й т.п. 

Кожен кілометр потрібно проходити за 5 хв. 30 сек. – 6 хв. 30 сек. Темп ходьби 

слід давати нерівномірний, змінюючи й довжину ділянок для проходження з 

підвищеною швидкістю (від 200 м до 1–3 км). 
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Загальний кілометраж ходьби тренувального заняття орієнтувальника 

повинен досягати 10–20 км, але в походах його необхідно збільшити до 30–60 

км. Походи слід проводити 1–2 рази на місяць (у підготовчому періоді) 

тривалістю від 3 до 8 годин. Прогулянки тривалістю до 2 годин дозволяють 

спортсменові добре відпочити. 

Гімнастичні вправи загального розвитку. Одним з найбільш 

ефективних засобів загальної фізичної підготовки є гімнастичні вправи 

загального розвитку. Застосовуючи ці вправи, можна розвивати силу й 

швидкість, навчитися напружувати й розслаблювати окремі м´язові групи, 

придбати вміння координувати рух різних частин тіла. Вони сприяють 

підвищенню життєдіяльності всього організму спортсмена, можуть допомогти 

у володінні руховими навичками. Крім того, ці вправи є відмінним засобом для 

формування правильної постави. 

Вправи, спрямовані на розвиток сили, можуть виконуватися з 

обтяженням, з опором, з подоланням власної ваги. Таких вправ дуже багато. 

Можна запропонувати деякі з них. 

1. Вправи з опором й обтяженням виконуються за допомогою 

партнера й використання його ваги (рис. 29). Пружні погойдування підвищують 

силові якості обох атлетів. Число повторень у підході – до легкого стомлення, 

кількість підходів не менш трьох в одній вправі, загальне число підходів до 12–

18 в одному тренувальному занятті. 

 
 

Рис. 29  Силові вправи з партнером 

2. Вправи з набивними м´ячами можуть виконуватися як 

індивідуально, так і у парах чи у групах. Вони включають нахили, повороти, 

обертання тулуба з різними амплітудою й темпом рухів, кидок м´яча через 

голову вверх і вперед, знизу вверх і вперед, збоку, спереду двома й однією 

рукою, стрибки з м´ячем у руках й у ногах, кидки м´яча ногами вверх і вперед 

(рис. 28). 
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Рис. 28. Вправи з набивними м´ячами 

 

3. Вправи з гантелями, гирями, дисками від штанги, зі штангою, 

мішком з піском, каменями й ін. містять нахили, підйоми, нахили з поворотами, 

присідання, утримання, обертання, жонглювання й кидки; напівприсідання, 

стрибки, в упорі лежачи на грифі штанги катання його вперед та назад до себе, 

ходьба широкими випадами й біг зі штангою (іншим вантажем) на плечах (рис. 

29). 

 
Рис. 29 Вправи з вантажами 

До цієї групи вправ можна також віднести: біг і ходьба з вантажем або 

партнером на спині в підйом, біг і ходьба по воді, підтягування, лазіння по 

дереву, по канату тощо. 

Усі перераховані вправи допомагають орієнтувальнику збільшити 

силу окремих м´язових груп. Однак варто підкреслити, що позитивного 

результату спортсмени можуть досягти тільки в тому випадку. якщо будуть 

займатися систематично, повторюючи вправи багато разів. Кількість повторень 

поступово доводити до 20–30, а в деяких випадках до 40–60 і більше. Варто 

застосовувати серії вправ. У застосуванні силових вправ варто враховувати 

також темп роботи. Він повинен бути не занадто повільним, але й не дуже 

швидким. Бажано швидкість рухів змінювати. 

Вправи для розвитку швидкості. Розвиток якості швидкості багато в 

чому залежить від рухливості в суглобах, від уміння правильно розслаблювати 

м´язи, які не беруть участь у роботі, від силових й еластичних властивостей 
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м´язів. Виходить, удосконалюючи якість швидкості, треба приділяти достатню 

увагу розвитку гнучкості, рухливості в суглобах, сили, виконувати вправи на 

розслаблення. Розвитку якості швидкості сприяє чергування вправ, проведених 

в затруднених умовах, із вправами, виконаними у звичайних умовах. Вправи, 

що розвивають швидкість, виконуються в підвищеному темпі. Перед кожним 

повторенням вправи треба відпочивати. Гімнастичні вправи загального 

розвитку, які спрямовані на розвиток швидкості рухів, можуть виконуватися з 

обтяженням, без обтяження, з подоланням своєї ваги й т.п.  

У тренуванні орієнтувальників можуть бути використані наступні 

вправи, що переважно розвивають силу й швидкість: 

Стрибки на місці: ноги в сторони, ноги разом, навхрест й т.п. 

Стрибки на одній нозі із просуванням уперед; стрибки на одній нозі із 

просуванням уперед, підтягуючи коліно після поштовху; стрибки на одній нозі 

з подоланням відзначеної лінією відстані або розставлених перешкод. 

Стрибки типу потрійного; стрибки на одній (обох) ногах на піску; 

стрибки на піску через перешкоди (ноги нарізно або разом); стрибки через 

партнера („чехарда”); стрибки приставним кроком (галопом) уліво, вправо; 

стрибки боком через перешкоди. 

Стрибки нагору з місця й з розбігу, дістаючи рукою (головою) гілку 

дерева; стрибки нагору з махом ноги (дістаючи ногою підвішений до гілки 

прапорець, м´яч та ін.). 

Стрибки через скакалку на обох ногах (на одній нозі); стрибки через 

скакалку на одній нозі з поворотом на 180
0
 на кожен стрибок; стрибки через 

скакалку схрещуючи руки. 

До вправ, що розвивають швидкість, варто також віднести наступні: 

біг з високо піднятим коліном, біг із закиданням гомілки, біг „колесо” (високо 

підняте коліно й закидання гомілки), біг стрибками (через 2 кроки на 3–й), біг з 

поштовхами на кожен крок. 

 Вправи на розвиток гнучкості. Для розвитку гнучкості доцільно 

використовувати притягання тулуба до ніг або ніг до тулуба, різні махи, пружні 

рухи, нахили, випади, кругові рухи. Виконувати всі ці рухи можна самостійно 

або за допомогою партнера (рис. 30). Однак в останньому випадку не слід 

допускати відчуттів болю. Треба поступово збільшувати амплітуду рухів і 

ступінь застосування сили. Кількість повторень в одному підході – 3–5 залежно 

від числа обраних вправ. 
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Рис. 30 Приклади вправ для розвитку гнучкості 

 

Вправи для розвитку рівноваги можуть виконуватися як на місці, так 

і у русі, з опорою й без опори. Ефективними є вправи, що виконуються на 

підвищеній опорі, що хитається, вправи в утриманні рівноваги на одній нозі, 

вправи з польотом і приземленням (стрибки на похилу піщану поверхню з 

невеликого обриву), використовувати парні групові вправи (живу опору) на 

місці й у русі, стійки. Можна включати акробатичні вправи, що сприяють 

розвитку швидкості, спритності, координації рухів, рівноваги. Треба, 

наприклад, застосовувати різні перекати (в угрупованні, прогнувшись уперед, 

назад й убік ), перекиди (поодинці , удвох, уперед, назад; в угрупованні, 

прогнувшись), перевороти (через голову), «мости» (рис. 31). 

 
Рис. 31  Приклади акробатичних вправ для розвитку рівноваги 

 

Вправи загального розвитку потрібно підбирати й чергувати залежно 

від завдань тренування. При цьому необхідно строго дотримувати принципу 

поступовості в збільшенні навантаження, чергувати вправи таким чином, щоб 

включати в роботу послідовно різні частини тіла. Після вправ силових або 
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виконаних з великою інтенсивністю бажано проробляти вправи на 

розслаблення (акцентувати увагу спортсменів на довільному свідомому, 

розслабленні окремих м´язових груп). 

Спортивні й рухливі ігри. Ігри відрізняються різноманітними й 

швидкими діями в умовах постійно мінливої обстановки. Вони є відмінним 

засобом загальної фізичної підготовки орієнтувальника і особливо розвивають 

швидкість і спритність. Ігри можуть застосовуватися і з метою активного 

відпочинку. Розмаїтість ігор, їхня емоційність, широкі можливості зміни умов і 

тривалості ігор дозволяють тренерові вирішувати всілякі завдання. Спритність і 

швидкість найкраще розвиваються в іграх, проведених на початку 

тренувальних занять (після відповідної розминки). Якщо ж у тренуванні 

вирішується завдання розвитку загальної або швидкісної витривалості, ігри 

організують наприкінці занять. 

Ефективними є гра у футбол, баскетбол, ручний м´яч й ін. Велике 

значення має баскетбол. Часто з метою підвищення темпу гри тривалість її 

зменшують. Проводять, наприклад, три періоди по 10–15 хвилин або чотири по 

8 хвилин. Іноді тривалість гри збільшують до 25–30 хвилин. Популярністю 

серед орієнтувальників користуються рухливі ігри, різні естафети (особливо 

комбіновані, з наявністю елементів акробатики). Залежно від поставленого 

завдання тренер змінює умови гри (обмежує або збільшує площу для гри, 

змінює її тривалість та ін..). З метою розвитку швидкості й спритності ігри 

бажано проводити на невеликій площадці, на якій багато дерев. Для розвитку 

загальної витривалості варто проводити ігри на збільшеному полі. 

Необхідно відзначити, що ігри виховують уміння концентрувати, 

розподіляти й швидко перемикати увагу залежно від обстановки, що є дуже 

важливим у підготовці орієнтувальника. 

Плавання. У плавальну підготовку орієнтувальника потрібно 

включати різні рухливі ігри у воді з м´ячем, стрибки у воду, пірнання 

(діставання предметів). Загальна витривалість орієнтувальника добре 

розвивається при плаванні брасом (у помірному темпі). При цьому особливу 

увагу потрібно звертати на правильне дихання. Плавання способами батерфляй 

і дельфін використовуються як вправи, що розвивають силу м´язів рук і 

плечового пояса. Із цією же метою застосовують також плавання з обтяженням. 

М´язи ніг добре розвиваються при плаванні на боці. З метою розвитку 

швидкості рекомендується пропливати короткі ділянки 15–25 м способом 

кроль. Плисти треба з максимальною швидкістю або поступово збільшуючи її. 

Ефективною вправою на швидкість є плавання за лідером. Плаванням можна 

акцентувати увагу на розслаблення. Для цього рекомендується плавати в 

повільному темпі, працюючи тільки руками (ноги на гумовому колі), або тільки 

ногами (руки на гумовому колі). Корисно також виконувати вправи на 

розслаблення окремих м´язових груп у воді: стрибки з води, відштовхуючись 

від дна, з наступним зануренням у воду й розслабленням. 

Велосипедний спорт. Тренування з використанням велосипеда, 

особливо по пересіченій місцевості, є ефективним засобом зміцнення м´язів ніг 
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і розвитку витривалості та швидкості. Для розвитку швидкості рекомендується 

робити короткі прискорення. З метою розвитку загальної витривалості, 

особливо в 1–му етапі підготовчого періоду, слід застосовувати тривалі (2–4 

години й більше) прогулянки на велосипеді. 

 

Питання для саоконтролю 

1. Які існують види фізичної підготовки? 

2. Охарактеризуйте вправа на розвиток витривалості. 

3. Охарактеризуйте вправа на розвиток швидкості. 

4. Охарактеризуйте вправа на розвиток сили. 

5. Охарактеризуйте вправа на розвиток спритності. 

6. Охарактеризуйте вправа на розвиток гнучкості. 

 

 

Рекомендовані джерела 

Основні: 12. 

Додаткові: 16, 17, 19. 
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Тестові завдання для самостійної роботи 
 

 

1. Що, з переліченого на топографічній 

карті зображується чорним кольором? 

А) скелі;       Б) річки;    В) форми рельєфу;    

Г) відкритий простір. 

 

2. В якому положенні треба тримати 

компас, для того щоб зняти азимут? 

А) горизонтально;  Б) вертикально;  

В) під кутом 45º;  Г) під кутом 120°. 

 

3. Яким кольором на топографічних 

картах  позначають відкритий простір? 

А) синім;   Б) білим;   В) рожевим;   

Г) жовтим. 

 

4. Яким буде азимут між вами і певним 

об´єктом, якщо даний об´єкт буде 

знаходитись чітко на заході? 

А) 90º;  Б) 180º;  В) 270º;  Г) 360º. 

 

5. Яким буде азимут між вами і певним 

об´єктом, якщо даний об´єкт буде 

знаходитись чітко на північному сході? 

А) 45º;  

Б) 90º;  

В) 145º;  Г) 175º.  

 

6. Визначіть зворотній шлях руху, якщо 

ви рухаєтесь по азимуту  20º – 260º – 90º 

А) 200º– 180º –20º;  Б) 180º– 80º –200º;    

В) 180º– 20º –260º;  Г) 200º– 80º –270º. 

  

7. Що з переліченого нижче, можна 

віднести до точкових орієнтирів? 

А) поле;  Б) схил гори;  В) озеро;  

Г) перехрестя протипожежних просік. 

     

8. Що з переліченого нижче, можна 

віднести до площинних орієнтирів? 

А)болото;    Б) улоговина;    В) стежка;   

Г) скеля. 

     

9. Що з переліченого нижче, можна 

віднести до лінійних орієнтирів? 

А) галявина;  Б) яма;  В) будинок;   

Г) трубопровід. 

 

10. Визначіть зворотній шлях руху, 

якщо ви рухаєтесь по азимуту  280º – 

100º – 360º 

А) 200º– 180º –20º;  Б) 100º– 280º –180º;   

В) 180º– 280º –100º;  Г) 280º– 100º –180º. 

 

 

11. Чи відноситься спелеотуризм до 

видів спортивно–оздоровчого туризму? 

А) так  Б) ні  

В) тільки,якщо це одноденний похід  

Г) тільки, якщо похід здійснюється 

групою більше 5 осіб 

 

12. Чи відноситься рафтинг до видів 

водного спортивно–оздоровчого 

туризму? 

 

А) так   Б) ні   

В) тільки тоді, коли долається відстань 

більше 10км  

Г) тільки тоді, коли в групі, що здійснює 

сплав більше 5 осіб 
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13. Дайте визначення поняттю «рух по 

траверсу» 

 

А) рух зі спуску  Б) рух вгору    

В) рух по схилу без набору і без втрати 

висоти   

Г) рух в гору за допомогою мотузки та 

страхувальної системи 

 

 

14. Як називається даний тип вогнища? 

 

А) «зоряний»  

Б) «курінь»   

В) «колодязь» 

Г) «тайговий» 

 

 

15. Як називається даний тип вогнища? А) «зоряний»  

Б) «курінь»  

В) «колодязь» 

Г) «тайговий» 

 

16. На карті масштабу 1: 25 000 вимір 

відстані між двома орієнтирами 

дорівнює 6,4 см. Яка відстань між цими 

орієнтирами буде на місцевості? 

А) 1600 м  

Б) 16 км   

В) 160 м   

Г) 12500 м 

 

 

17. На карті масштабу 1: 100 000 вимір 

відстані між двома орієнтирами 

дорівнює 15,2 см. Яка відстань між 

цими орієнтирами буде на місцевості? 

А) 152 м   

Б) 1520 м     

В) 15200 м  

 Г) 125000 м 

 

18. На карті масштабу 1: 150 000 вимір 

відстані між двома орієнтирами 

дорівнює 8,6 см. Яка відстань між цими 

орієнтирами буде на місцевості? 

 

А) 129 м  

Б) 1290 км   

В) 12900 м   

Г) 1740 м 

 

 

19. Що позначається даним 

топографічним знаком ? 

 

А) болото  

Б) рідколісся   

В) вирублений ліс   

Г) фруктовий сад 

 

 

20. Що позначається даним 

топографічним знаком   ? 

 

А) церква 

Б)велике кладовище 

В) маленьке кладовище  

Г) пам´ятник загиблим воїнам   
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21. Яка фізична  якість є найбільш 

важливою для туриста? 

А) сила    Б) швидкість  

В) витривалість    Г) гнучкість 

 

22. Який з даних показників не 

відноситься до показників маршруту? 

 

А) протяжність  Б)тривалість   

В)погодні умови  

Г) всі перелічені показники 

 

23. Вихід на основний маршрут з 

поверненням  в початкову точку 

називається – 

А)радіальний вихід  Б)кільцевий маршрут 

В)лінійний маршрут 

Г) глобальний маршрут 

 

 

24. Окреме від інших людей існування в 

поході, яке спричиняє необхідність 

самостійного життєзабезпечення – це 

А)автономність  

Б)екстремальна ситуація 

В) самостійність  

Г) розвідка 

 

25. Який з перелічених  предметів  не є  

необхідним  для ночівлі в 

багатоденному поході? 

А)палатка  

Б)спальний мішок   

В)поліпропіленовий килимок   

Г)гамак 

 

26.  Якщо Ви знаходитесь обличчям в 

південно-східному напрямку, то 

випрямив праву руку в бік Ви укажете 

на: 

А) Північно-західний напрямок;   

Б) Південно-західний напрямок;  

В) Східний напрямок; 

Г) Західний  напрямок. 

 

27.Шкала компаса має: 

 

А) 180°; Б) 240°; В) 360°; Г) 420°. 

 

 

28.  Ви ідете спочатку в південно–

західному напрямку, потім звертаєте на 

північ, а ще згодом звертаєте в 

північно–східному напрямку. Яким буде 

ваш зворотній шлях? 

 

А)  південно-східний напрямок → північний 

напрямок→північно-західний напрямок ; 

Б) південно–східний напрямок → північний 

напрямок→південно–західний напрямок; 

В) південно-західний напрямок → 

південний напрямок→північно-західний 

напрямок; 

Г) південно-західний напрямок → 

південний напрямок→північно–східний 

напрямок. 

 

29.Який тип рельєфу зображений на 

фрагменті карти? 

А)  рівнинний ; 

Б) карстовий; 

В) гірський; 

Г) ерозійно–зсувний. 
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30. Ви йдете спочатку в південно–

східному напрямку, потім звертаєте на 

захід, а ще згодом звертаєте в 

північному напрямку. Яким буде ваш 

зворотній шлях? 

 

А)південний напрямок → східний 

напрямок→північно-західний напрямок ; 

Б)східний напрямок → північний 

напрямок→південно-західний напрямок; 

В)західний напрямок → південний 

напрямок→північно-західний напрямок; 

Г)південний напрямок → східний 

напрямок→північно-східний напрямок. 

 

31. 180° це напрямок на.... А) північ; Б) південь; В) схід; Г) захід. 

 

32. Чи відноситься спелеотуризм до 

видів спортивного туризму? 

 

А) так ; 

Б) ні; 

В) так, якщо перебування туристів в 

печері буде тривати більше 3-х діб. 

 

33.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком    ?  

 

А)  фруктовий сад ; 

Б) виноградники; 

В) вирубка; 

Г) рисове поле. 

 

 

34.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком  ?  

 

А)  державний кордон ; 

Б) межа області; 

В) межа району; 

Г) межа селищної ради. 

 

 

35.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком  ?  

 

А)  церква ; 

Б) синагога; 

В) мечеть; 

Г) буддійський храм. 
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36.Яким з 

топографічних знаків 

буде зображуватися 

даний об´єкт       

 

 

А)   ;    Б) ; 

В) ;     Г) . 

 

 

37.Яким з топографічних знаків буде 

зображуватися даний об´єкт  

 

А)   ;    Б) ; 

В) ;     Г) . 

 

       

 

38. Що таке бівуак? 

 

А) стоянка  учасників походу, експедиції 

тощо поза межами населеного пункту для 

нічлігу або відпочинку; 

Б) рятувальний будиночок в горах; 

В) місце для розпалювання багаття; 

Г) вказівник напрямку та відстані до 

певних об´єктів, розміщений на перетинах 

туристичних маршрутів. 

 

 

39. Для чого 

використовується 

пристрій  туристична 

вісімка ? 

 

А)  для організації скельного підйому; 

Б) для організації вертикального спуску; 

В) для зв´язування мотузок різного 

діаметру; 

Г) для кріплення  каркасу палатки до 

тенту. 

 

 

40. На малюнку зображена  навісна переправа 

через річку. Визначить, що зображено під цифрою 

4.  

 

А)  основна мотузка; 

Б)супроводжуюча мотузка; 

В) транспортна мотузка; 

Г) допоміжна мотузка для зняття 

переправи з цільового берегу. 

 

 

41. На малюнку зображена  навісна переправа через 

річку. Визначить, що зображено під цифрою 3.  

А)  основна мотузка; 

Б)супроводжуюча 

мотузка; 

В) транспортна мотузка; 
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Г) допоміжна мотузка для 

зняття переправи з 

цільового берегу. 

 

 

 

42.Який тип рельєфу зображений на фрагменті 

карти?  

А)  рівнинний ; 

Б) карстовий; 

В) гірський; 

Г) заболочений. 

 

 

43.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком  

 

А)  колодязь;  

Б) джерело;  

В) струмок; 

Г) місце відпочинку. 

 

 

44.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком  ?  

 

А)  державний кордон;  

Б)трубопровід; 

В) лінія електромережі;  

Г) огорожа. 

 

45. Якою буде висота найвищої точки гори 

зображеної на малюнку, якщо суцільні 

горизонталі проведені через 5м 

 

А)  15 м; 

 Б)20 м;  

В) 25 м; 

Г) 30 м. 

 

 

 

46. Сходження на вершину гори з 

базового табору з подальшим 

поверненням  в той самий базовий табір 

називається – 

А)радіальний вихід  

Б)кільцевий маршрут  

В)лінійний маршрут  

Г) глобальний маршрут 
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47. Лінії на карті, що з´єднують точки 

однакової висоти називаються ... 

А) бергштрихами; Б) стежками;  

В) горизонталями; Г) просіками. 

 

48. Дайте визначення поняттю «техніка 

туризму». 

А) це навики подолання природних 

перешкод; 

Б) це спорядження для наведення 

туристичних переправ; 

В) це навики орієнтування на місцевості. 

Г) це сукупність прийомів і засобів, які 

використовуються для вирішення 

туристських завдань 

 

 

49.  Який з фрагментів карт є спеціалізованою  картою для спортивного орієнтування? 
А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г)

 
 

 

50. Для чого використовується пристрій  

туристичний  жумар ?  

 

А)  для організації вертикального підйому по 

мотузці; 

Б) для організації вертикального спуску по 

мотузці; 

В) для зв´язування мотузок різного діаметру; 

Г) для організації переправи по колодах. 

 

51.  На якому з фрагментів карт зображений  яружно – балковий тип  рельєфу? 
А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

 

52.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком     ?  

 

А)  вітряк ; 

Б) млин; 

В) вказівник на захід; 

Г) метеостанція. 
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53.  Що показується на топографічних 

картах цим знаком?                     

А)  вхід в печеру;  

Б) пасіка; 

В) будинок лісника;  

Г) монумент або пам´ятник. 

 

54. На якій відстані від палатки 

дозволяється розпалювати вогнище? 

 

А) 5 м;     Б) 10м;  

В) так щоб іскри від полум´я не долітали 

до палатки;  

Г) біля палаток забороняється 

розпалювати вогнище. 

 

55. Що показується на 

топографічних картах цим знаком  

      
 

А)  тунель; 

Б) міст;  

В) гребля;  

Г) шлюз 

 

 

56. Різновид спортивного туризму, 

зміст якого полягає в подорожах по 

природним підземним порожнинам 

(печерам)  це  – 

А)  спелеотуризм;  

Б) рафтинг;  

В) дюльфер;  

Г) слайдинг 

 

 

 

57. Який з приведених умовних 

знаків не відноситься до 

топографічних?     

 

А)   ;Б)  

В) ;    Г) . 

 

58. Який з видів мотузки треба 

використовувати при виконанні 

страховки при подоланні скельної 

ділянки ?     

 

А)  статична мотузка; Б) динамічна 

мотузка;  

В) репшнур;  

Г)можна використовувати будь–яку 

мотузку 

 

59. Як називається вид переправи, 

зображений на малюнку 

 

А)  крутопохила переправа;  

Б)паралельні мотузки;  

В) навісна переправа;  

Г) спелеологічні перила. 

 

 

60. Як називається вид переправи, 

зображений на малюнку 

А)  переправа по містку; 

Б)переправа по колоді;  

В) потрійна страховка;  

Г) спелеологічні перила. 
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61. Шкала компаса має: 

А) 180°; 

Б) 240°; 

В) 360°; 

Г) 420°. 

62. Якщо ви знаходитесь обличчям в південно–східному напрямку, то випрямив праву 

руку Ви укажете на: 

А) Північно–західний напрямок; 

Б) Південно–західний напрямок; 

В) Східний напрямок; 

Г) Західний  напрямок. 

63. В змаганнях з орієнтування в заданому напрямку учасник повинен: 

А) пройти дистанцію, відмічаючи КП в довільному порядку ; 

Б) пройти дистанцію, відмічаючи КП у встановленому порядку ; 

В) пройти дистанцію відмічаючи КП  в довільному порядку, зібравши як можна більше балів 

за встановлений проміжок часу;  

Г) пройти дистанцію, відмічаючи своє місцезнаходження на карті,  відповідно КП на 

місцевості. 

64. Азимут – це ... 

А) кут між напрямком на південь та певним об´єктом, який відраховується проти 

годинникової стрілки; 

Б) кут між напрямком на північ та певним об´єктом, який відраховується проти 

годинникової стрілки; 

В) кут між напрямком на південь та певним об´єктом, який відраховується за 

годинниковою стрілкою; 

Г) кут між напрямком на північ та певним об´єктом, який відраховується за годинниковою 

стрілкою. 

65. Спортивне орієнтування, як самостійний вид спорту виникло в…  

А) Балтійських країнах; 

Б) Балканських країнах; 

В) Скандинавських країнах; 

Г) Азіатських країнах. 

66. Спортивна карта для орієнтування – це ...  

А) великомасштабна спеціальна карта, виконана в специфічних умовних знаках, спеціальний 

зміст якої складає показ прохідності місцевості й інформативність зображення об´єктів 

Б) докладна, єдина за змістом, оформленням і математичною основою географічна карта, 

на якій зображуються природні та соціально–економічні об´єкти місцевості з присутніми 

їм якісними  й  кількісними характеристиками  та особливостями розміщення. 

В) географічна карта, до якої висунуті особливі вимоги у відношенні виразності   й  

читабельності:   вони  супроводжуються  малюнками, фотографіями, покажчиками, 

текстом і різного роду довідковими зведеннями. 

Г) маломасштабна карта з схематичним зображенням об´єктів господарства людини. 

67. Чи можна користуватись засобами супутникової навігації на змаганнях з 

орієнтування? 
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А) так; 

Б) ні; 

В) можна тільки засобами які вимірюють відстань; 

Г) можна тільки засобами які вимірюють висоту. 

68. Якщо в масштабі карти указано 1:15000, то це означає: 

А) в 1 мм на карті –15 км на місцевості; 

Б) в 1см на карті – 15 м на місцевості; 

В) в 1 см на карті – 150 м на місцевості; 

Г) в 1 см на карті – 15 км на місцевості. 

69. Синім кольором  на картах для спортивного орієнтування зазвичай зображують: 

А) водні об´єкти; 

Б) лінії магнітного мередіану; 

В) водні об´єкти та лінії магнітного мередіану; 

Г) штучні об´єкти та лінії магнітного мередіану. 

70.  Жовтим кольором на картах для спортивного орієнтування зазвичай зображують: 

А)відкритий простір ; 

Б) водні об´єкти 

В) камені та скелі; 

Г) рельєф. 

71. Що показується на спортивних картах цим знаком       ? 

А) напрямок на схід; 

Б) стрільбище; 

В) старт; 

Г) напрямок руху на швидкісному шосе. 

72.  Що показується на спортивних картах цим знаком       ? 

А) могила; 

Б) маленька вежа; 

В) висока вежа; 

Г) місцезнаходження контрольного пункту. 

73. Що показується на спортивних картах цим знаком     ? 

А) лінія електропередачі; 

Б) горизонталь; 

В) земляний обрив; 

Г) яма. 

74. Що показується на спортивних картах цим знаком       ? 

А) годівниця; 

Б) могила; 

В) висока вежа; 

Г) маленька вежа; 

75. Що показується на спортивних картах цим знаком       ?  

А) місце фінішу; 

Б)  місце старту; 

В) місцезнаходження контрольного пункту; 

Г) місце де знаходиться головний суддя змагань. 

76. Що показується на спортивних картах цим знаком                  ? 

А) руїни; 

Б) раборонена для бігу територія; 

В) будівля; 

Г) стоянка автотронспорту. 

77. Що показується на спортивних картах цим знаком                ? 

А) місце старту; 

Б) місце, де можна отримати медичну допомогу; 
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В) місце, де знаходиться пункт підживлення; 

Г) місце фінішу. 

78. Що показується на спортивних картах цим знаком                  ? 

А) воронка; 

Б) впадина; 

В) печера; 

Г) пагорб. 

79. Що показується на спортивних картах цим знаком              ? 

А) огорожа, що долається; 

Б) кам´яний обрив; 

В) кам´яна огорожа; 

Г) недолаєма огорожа. 

80. Що показується на спортивних картах цим знаком               ? 

А) лінія електропередач; 

Б) прохід в огорожі; 

В) залізниця; 

Г) кам´яна огорожа. 

81. Лінії на карті, що з´єднують точки однакової висоти називаються ... 

А) бергштрихами; 

Б) стежками; 

В) горизонталями; 

Г) просіками. 

82. Вид змагань з орієнтування за вибором, в якому учасники (команди) за 24 години 

повинні знайти контрольні пункти, які оцінюються різною кількістю балів 

називається... 

А) рогейн; 

Б) крос-похід; 

В) орієнтування за вибором; 

Г) туристичне багатоборство. 

83. Якщо учасник змагань загубив карточку для відмітки, або не знайшов всіх 

контрольних пунктів, які задані дистанцією, то ... 

А) йому надають можливість повторно пройти дистанцію; 

Б) його результат враховується по часу, який він був на дистанції; 

В) його результат анулюється; 

Г) до часу затраченому на дистанції додається штрафний час. 

84. Виберіть правильне розташування КП, якщо в легендах буде така інформація   

 
А) 9 КП –№ 69 знаходиться в пологій ямі ; 

Б) 9 КП –№ 69 знаходиться в верхній частині пологої улоговини; 

В) 9 КП –№ 69 знаходиться в нижній частині пологої улоговини; 

Г) 9 КП –№ 69 знаходиться в на стику пологих улоговин. 

85. Якщо учасник, який знаходиться на дистанції, не вклався в «контрольний час», то 

він повинен:  

А) вернутися на фініш і повідомити про це суддів; 

Б) шукати далі всі контрольні пункти; 

В) вернутися на фініш та поїхати додому; 

Г) чекати в лісі, доки його не знайдуть судді. 

86. Масштаб карти 1: 500.  Яка відстань буде на місцевості, якщо на карті 6 см : 

А) 30 м; 

Б) 60 м; 

В) 300м; 
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Г) 600 м. 

87. Оберіть правильне розташування КП, якщо в легендах буде така інформація   

 
А) 70 КП –№ 10 знаходиться на стику стежок ; 

Б) 10 КП –№ 70 знаходиться на перетині стежки з струмком; 

В) 10 КП –№ 70 знаходиться на перетені 2–х стежок; 

Г) 10 КП –№ 70 знаходиться в на стику 2–х струмків. 

88. Що означає, якщо на спортивній карті указано Н =2,5 м ? 

А) Мінімальна висота пагорбів 2,5 м; 

Б) перетин карти 2,5 м. 

 В) максимальна висота пагорбів 2,5 м; 

Г) масштаб карти 2,5 м; 

89.  В учасника змагань 14 стартова хвилина, а фінішував він тоді, коли суддівські 

секундоміри показували час 45хв, 19 сек. Який результат учасника? 

А)  31 хв, 41 сек ; 

Б) 14 хв, 19 сек; 

В) 31 хв, 19 сек; 

Г) 14 хв, 41 сек. 

90. Що  означає «бігти по траверсу»?  

А) бігти вниз; 

Б) бігти вверх; 

В) бігти паралельно схилу; 

Г) бігти тримаючи певний кут по відношенню до півночі. 

91. Ви ідете спочатку в південно–західному напрямку, потім звертаєте на північ, а ще 

згодом звертаєте в північно–східному напрямку. Яким буде ваш зворотній шлях? 

А)  південно–східний напрямок → північний напрямок→північно-західний напрямок ; 

Б) південно–східний напрямок→ північний напрямок→південно-західний напрямок; 

В) південно–західний напрямок →південний напрямок→північно-західний напрямок; 

Г) південно–західний напрямок → південний напрямок→північно-східний напрямок. 

92. Який з перегонів з 1 на 2 КП намальований так, як цього передбачають правила 

планування дистанції? 

               І.                                         ІІ.                    А)  тільки І ; 

                                                                                       

Б) тільки ІІ; 

                                                                                       

В) І і ІІ намальовані правильно; 

                                                                                       

Г) І і ІІ намальовані не правильно. 

 

93. Який  інтервал старту на класичних, подовжених, марафонських дистанціях 

передбачають правила змагань? 

А)  30 сек ; 

Б) 1хв; 

В) 2–3 хв; 

Г) 5–6 хв. 

94. Для змагань з орієнтування на спринтерських дистанціях використовують карти 

масштабом... 

А)  1:500 ; 

Б) 1:5000; 

В) 1:10000; 

Г) 1:15000. 
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95.   Для чого використовується данний знак в легендах? 

 

А)  Для позначення радіозв´язку на КП. 

Б) Для позначення телебачення на КП; 

В) Для позначення медичної допомоги на КП; 

Г) Для позначення судді–контролера на КП ; 

96. Довжина дистанції змагань на карті вимірюється... 

А)  по найкоротшому шляху, який може вибрати учасник ; 

Б) по прямих лініях від КП до КП; 

В) по найкоротшому шляху, який може вибрати учасник з найменшим  подоланням висоти; 

Г) по найкоротшому шляху, який може вибрати учасник, рухаючись тільки по стежкам. 

97. Чи проводився Чемпіонат Світу зі спортивного орієнтування на території України? 

А) так ; 

Б) ні; 

В) проводився, тоді коли Україна була у складі СРСР; 

98. Що з переліченого не відноситься до загальних засобів фізичної підготовки в 

спортивно-оздоровчому туризмі та спортивному орієнтуванні? 

А) змагання; 

Б) кросовий біг ; 

В) плавання; 

Г) їзда на велосипеді. 

99. Який з варіантів побудови дистанції намальований правильно?                

        І                                       ІІ 

                                                                         А)  тільки І ; 

                                                                          Б) тільки ІІ; 

                                                                          В) І і ІІ; 

                                                                          Г) обидва неправильно. 

  

100. Що означає поняття «планування  по методу Фарста»? 

А)  планування дистанції для естафети. 

Б) планування дистанції за вибором; 

В) планування мікроциклу для підготовки до змагань; 

Г) планування річної підготовки дітей 12–14 років ; 

101. Який з даних фрагментів карти може бути використаний для проведення змагань 

паркового спринту? 

           1:15000                                        1:10000                                         1:5000 

1.  2.   3.  

А)  тільки 1 ; 

Б) тільки 2; 

В) тільки 3; 

Г) всі. 

102. В якому з перерахованих випадків учасника дискваліфікують? 

А)  учасник запізнився на 1 хв. на старт ; 

Б) учасник вибіг за межі району змагань; 
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В) учасник не вклався в контрольний час; 

Г) після фінішу учасник не здав суддям  нагрудний номер. 

103. В якому з перерахованих випадків дистанція змагань ануловується? 

А)  КП стоїть не правильно ; 

Б) учасник помилково взяв не свій КП; 

В) карта негерметизована і пішов дощ; 

Г) з 10 учасників дистанцію подолало 3. 

104. Який тип рельєфу зображений на фрагменті карти? 

 

А)  рівнинний ; 

Б) карстовий; 

В) гірський; 

Г) ерозійно–зсувний. 

 

 

105. Як визначаються спортивні розряди в спортивному орієнтуванні? 

А) відносно часу переможця за спеціальною таблицею ; 

Б) спортивний розряд можуть отримати тільки призери змагань; 

В) спортивні розряди в орієнтуванні не присвоюються; 

Г) за часом проходження дистанції. 

106. Яка з легенд відповідає місцезнаходженню КП, зображеного на карті? 

 

А)  південний кут будівлі ; 

Б) південно–східний кут будівлі; 

В) північний кут будівлі; 

Г) північно–східний кут будівлі. 

 

 

107. Яка з легенд відповідає місцезнаходженню КП, зображеного на карті? 

 

 

А)   

Б)  

В)  

Г)   

 

 

108. Чи дозволяється учаснику пробігати територію, яка зображена 

цим знаком: 

А)  так ; 

Б) ні; 

В) тільки в тому напрямку, в якому вказують лінії; 

109.  Чи забороняється правилами змагань з орієнтування бігти та 

співпрацювати з суперником на дистанції? 

А)  так ; 

Б) ні; 

В) тільки якщо ви наздогнали суперника; 
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Г) тільки якщо суперник наздогнав вас. 

110. Який вигляд має контрольний пункт на дистанції зі спортивного орієнтування? 

А)  червоно–білий куб ; 

Б) червоно–білий паралелепіпд; 

В) червоно– біла призьма; 

Г) червоно–білий шар. 

111.  Ви йдете спочатку в південно-східному напрямку, потім звертаєте на захід, а ще 

згодом звертаєте в північному напрямку. Яким буде ваш зворотній шлях? 

А)  південний напрямок → східний напрямок→північно-східний напрямок; 

Б) східний напрямок → північний напрямок→південно-західний напрямок; 

В) західний напрямок→південний напрямок→північно-західний напрямок; 

Г) південний напрямок→східний напрямок→північно-західний напрямок. 

112.  Що показується на спортивних картах цим знаком                ? 

А) контрольний пункт; 

Б) старт; 

В) фініш; 

Г) заборонена територія для бігу. 

113. Чи дозволяється учаснику змагань користуватись допоміжними засобами 

пересування на змаганнях з орієнтування? 

А)  так ; 

Б) ні; 

В) тільки якщо це передбачено в положенні; 

Г) тільки якщо цього ніхто не бачить. 

114.  Яка з легенд відповідає місцезнаходженню КП, зображеного на карті? 

 

 

А)  

Б)  

В)  

Г)   

 

 

115. Для чого зазвичай пункт К (початок орієнтування) розміщують на певній відстані 

від старту? 

А) для того щоб це було зручно суддям фінішу ; 

Б) для того щоб це було зручно суддям старту; 

В) для того щоб учасник не зміг швидко знайти 1 КП; 

Г) для того щоб  суперники не бачили в якому напрямку убіжить учасник. 

116. Чи можливо да дистанції 2.0 км розмістити 30 КП? 
А) так ; 

Б) ні; 

В) тільки якщо це не будуть знати учасники; 

Г) тільки якщо КП не будуть видні один від одного. 

117.  Що показується на спортивних картах цим знаком                 ?  

А)  яма; 

Б) печера; 

В) мурашник; 

Г) великий камень. 

118. Що таке пункт «К»? 

А)  смотровий пункт; 
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Б) останній пункт; 

В) місце, яке на карті позначено червоним трикутником; 

Г) пункт на якому є питна вода. 

119. 180° це напрямок на.... 

А)  північ ; 

Б) південь; 

В) схід; 

Г) захід. 

120. Ви отримали штрафні круги на маркованій трасі.  Хто повинен рахувати їх 

проходження? 

А)  тренер ; 

Б) особисто Ви; 

В) суддя; 

121. Що повинно бути нанесено на карту суддями в змаганнях на маркованій дистанції? 

А) місце старту; 

Б) контрольні пункти ; 

В) місце фінішу; 

Г)контрольні пункти, місце старту і місце фінішу . 

122.  Як визначається результат  учасників змагань,  які показали однаковий час 

проходження дистанції в заданому напрямку? 

А) учасникам присвоюється однакове місце; 

Б) присвоюється краще місце тому учаснику який стартував раніше; 

В) присвоюється краще місце тому учаснику який стартував пізніше; 

Г) присвоюється краще місце тому учаснику який молодший за свого суперника; 

123. Виберіть правильне визначення поняттю «контрольний час». 

А)  час, з якого починається старт спортсмена ; 

Б) час, на протязі якого учасник може знаходитись на дистанції; 

В) час початку змагань; 

Г) час, на протязі якого стартують спортсмени. 

124. Що таке «бергштрих»? 

А) вказівник напрямку вниз по схилу;  

Б) вказівник напрямку на північ;  

В) вказівник висоти; 

Г) вказівник відстані. 

125. Який з цих  засобів можна віднести до тактичного прийому в орієнтуванні?  

А) взаємодія з суперником на дистанції; 

Б) біг по азимуту; 

В) біг з  точним читанням карти; 

Г) подолання природніх перешкод. 

126. Дайте визначення поняттю «техніка орієнтування»: 

А) це навики подолання природних перешкод; 

Б) це навики бігу лісом; 

В) це навики орієнтування на місцевості. 

127. Що з переліченого нижче, можна віднести до лінійних орієнтирів? 

А) галявина; 

Б) дорога; 

В) яма; 

Г) будинок. 

128. Що з переліченого нижче, можна віднести до площиних орієнтирів? 

А) стежка;. 

Б) камінь; 

В) улоговина; 
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Г) болото. 

129. Що з переліченого нижче можна віднести до точкових орієнтирів? 

А)  озеро ; 

Б) перехрестя стежок; 

В) канава; 

Г) поле. 

130. Чи можна долати територію, яка на карті зображена  пурпуровим кольором? 

А)  так ; 

Б) ні; 

В) так, якщо територія не огороджена. 
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Ключі до тестових завдань 

 

1.а 

2.а  

3.б  

4.в 

5.а  

6.г  

7.г  

8.а  

9.г  

10.б 

71.б 

72.в 

73.в 

74.а 

75.б 

76.а 

77.в 

78.а 

79.г 

70.б 

11.а  

12.а  

13.в  

14.в  

15.б  

16.а  

17.в  

18.в  

19.б  

20.б 

81.в 

82.а 

83.в 

84.б 

85.а 

86.б 

87.б 

88.г 

89.в 

90.в 

 

21.в  

22.в  

23.б  

24.а  

25.г  

26.б  

27.в  

28.г  

29.в  

30.а 

91.г 

92.а 

93.в 

94.б 

95.г 

96.б 

97.а 

98.а 

99.б 

100.а 

 

31.б  

32.а  

33.б  

34.а  

35.в  

36.г  

37.а  

38.а  

39.б  

40.а 

101.в 

102.в 

103.а 

104.в 

105.а 

106.г 

107.г 

108.б 

109.б 

110.в 

41.в  

42.г  

43.б  

44.в  

45.б  

46.а  

47.в  

48.г  

49.б  

50.а 

111.г 

112.в 

113.в 

114.б 

115.г 

116.а 

117.б 

118.в 

119.б 

120.в 

51.б  

52.г  

53.г  

54.в  

55.б  

56.а  

57.а  

58.б  

59.б  

60.б 

121.а 

122.а 

123.б 

124.а 

125.а 

126.в 

127.б 

128.г 

129.б 

130.б 

 

61.в 

62.б 

63.б 

64.г 

65.в 

66.а 

67.б 

68.в 

69.в 

70.а 
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