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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Туризм - прекрасний і ефективний засіб виховання підростаючого 

покоління. 

Головне завдання туризму ми бачимо в тому, щоб відкрити широкий 

простір для виявлений здібностей дітей, зробити їх духовно багатшими, 

осмислено, багатогранніше, виховати людину, здатну протистояти 

труднощам, справжнього громадянина своєї країни. 

Туристичний похід, траса змагань з орієнтування - це не тільки 

кілометри, пройдені від пункту "А" до пункту "Б", що також важливо, але ще 

й надбання життєво важливих навичок. Тут виховуються дружба, товариство, 

взаємодопомога, виробляються самостійність, спостережливість, швидкість 

реакції, логічність мислення. Недосвідчена людина, яка потрапила в складні 

обставини, не завжди може обрати вірне рішення, діяти грамотно і обачно. 

Хороший турист, спортсмен - орієнтувальник зможе швидше і правильніше 

розібратися в складній обстановці. 

Сьогодні як ніколи актуальним є питання про необхідність зміни свого 

ставлення до життя, до природи і забезпечення відповідного виховання і 

освіти нового покоління. 

Поєднання спортивного орієнтування, краєзнавства і туризму сприяє 

формуванню у дитини уявлень про взаємодію людини і навколишнього 

середовища, навичок здорового способу життя, любові до рідного краю, 

прагнення до туристичного майстерності. 

Ця програма може слугувати посібником для керівників туристично-

краєзнавчих гуртків. 

Структура програми дозволяє спланувати курс на зміну перебування 

дітей в таборі. 

 

Мета програми: Всебічний і гармонійний розвиток особистості дитини, 



виховання фізично і морально здорової людини, формування логічного, 

екологічного та економічного мислення. 

 

Завдання програми: 

1. Навчальні 

• засвоєння спеціальних знань з туризму, з організації прогулянок і 

походів; 

• вивчення історії, культури і природи Полтавщини через туристичні 

походи, відвідування пам'яток історії та природи; 

• уточнення, підтвердження отриманих і узагальнених нових знань з 

предметів шкільної програми, взаємопов'язаних з туристично-спортивною та 

туристично-краєзнавчою діяльністю; 

• оволодіння дитиною основними спортивно-технічними професійними 

навичками з туризму; 

• узагальнення технічних знань, умінь і навичок з туристичної техніки, 

вдосконалення майстерності юних туристів. 

2. Виховні 

• формування особистості, здатної творчо адаптуватися до життя, його 

змін, у тому числі агресивних проявів, шляхом засвоєння спеціально 

розробленої системи навичок і поглядів (системи виживання); 

• пропаганда здорового способу життя через заняття спортом; 

• виховувати здатність мислити, складати, створювати незвичайні, 

оригінальні вироби декоративно-прикладної творчості на основі колективної 

праці з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня; 

• прищеплювати навички роботи в групі, заохочувати доброзичливе 

ставлення один до одного, основних людських якостей: взаємодопомоги, 

дружби, чесності, безкорисливості, самостійності, чуйності. 



• прищепити інтерес до туристичної роботи. 

3. Розвиваючі 

• підготовка дітей до практичних навичок орієнтування і виживання в 

природі; 

• розвивати образне сприйняття навколишнього простору; 

• формування з числа старших і найбільш досвідчених дітей 

інструкторського ланки, що допомагає в організації, консультуванні та 

реалізації цієї програми. 

• сприяти розвитку індивідуальних творчих здібностей та образного 

мислення дитини; 

• вміння аналізувати твори мистецтва, давати оцінку своїй роботі; 

• розвиток комунікативних навичок, мотивації продуктивної діяльності. 

 

Програма розрахована на період перебування дитини в ДОЦ протягом 

зміни. 

 

Програма має спіральний принцип побудови, який передбачає 

поступове розширення і поглиблення знань, вдосконалення умінь і навичок 

дітей зі спортивно-туристичної техніки. 

 

Методи навчання: 

- репродуктивний (відтворюючий); 

- ілюстративний (пояснення супроводжується демонстрацією наочного 

матеріалу); 

- проблемний (педагог ставить проблему і разом з дітьми шукає шляхи 

її вирішення); 



- евристичний (проблеми ставляться дітьми, ними і пропонуються 

способи її вирішення); 

- інтеграційний (проведення занять з використанням різних засобів 

мистецтва). 

 

Принципи навчання: 

• «Від простого до складного» 

Ускладнення матеріалу здійснюється з урахуванням можливостей 

дітей, перехід на більш високий рівень знань відбувається після засвоєння 

простих основ. 

• «Знай, де дізнатися». 

Важко переоцінити емоційний вплив візуальних образів. Необхідно 

максимально урізноманітнити наочний матеріал занять: технічні засоби, 

посібники, роздатковий матеріал, літературу і т. п. 

• «Від повтору через варіації до імпровізації». 

Системна робота з підготовки до самостійного засвоєння знань і умінь 

повинна проходити через пошуковий підхід до діяльності. 

• «Створимо разом». 

Використання колективних форм роботи необхідні для поглиблення 

знань про процес діяльності, для застосування знань і умінь у новій ситуації. 

• «Творимо поруч». 

У якості педагогічної допомоги, для створення елемента новизни в 

навчальному процесі використаний варіант спільної творчості педагога, дітей 

різного досвіду і здібностей. 

• «Перевір себе». 

Необхідною умовою ефективного впливу на розвиток дитини є 

включення в структуру занять спортивно-туристичних та дидактичних ігор, 

квестів та елементів змагань. 

• «Малюємо словом» 

Під час проведення занять використовується форма індивідуальної 



роботи, оскільки деякі завдання вимагають об'єднання дітей в підгрупи. А 

також, вимагають колективні форми творчості: 

- фронтальна (одночасна) робота, спрямована на досягнення спільної мети; 

- групова робота (на принципах диференціації); 

- міжгрупова робота (кожна група має своє завдання зі спільною метою). 

 

Заняття передбачають теоретичну і практичну частини. 

Теоретична частина дається у формі бесід з переглядом ілюстративного 

матеріалу, вивчення літератури. 

Практична частина передбачає роботу з картами, схемами (читання і 

складання), використання дидактичних, розвиваючих і пізнавальних ігор; 

ігор на розвиток уваги, пам'яті, окоміру. 

 

Очікувані результати: 

 

Знання Уміння 

• за видами туризму; 

• з географії, історії та екології 

регіону; 

• з організації та проведення 

прогулянок, турпоходів, змагань 

згідно плану занять клубу; 

• робота з різними видами карт; 

• організації туристичного містечка, 

розпалювання багать, орієнтування 

на місцевості; 

• ведення польового щоденника і 

складання звітів туристичних 

• з організації походів, прогулянок, 

туристичних змагань згідно плану 

занять клубу; 

• дотримуватися правил безпеки в 

поході, на прогулянці, на змаганнях; 

• підтримувати порядок в 

туристичному містечку, під час 

змагань, в походах, на прогулянках; 

• під керівництвом педагога 

проводити аналіз прогулянок, 

походів і змагань; 

• самостійно виконувати роботу з 



походів і змагань. підготовки до прогулянки, походу і 

до змагань; 

• працювати парами, здійснювати 

поперемінно функції контролера і 

бригадира. 

 

ПРИБЛИЗНИЙ НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 

 

№ 

з/п. 

 

Тема 

Кількість 

годин 

Всього 

Вступне заняття. Заняття-знайомство. Заняття-спілкування: 

1 План роботи гуртка, режим занять і тренувань. Етика 

туризму. 3акони туристів. Основні туристські обов'язки. 

Матеріали та інструменти, необхідні для занять у гуртку. 

Етапи підготовки туристичної подорожі. Стратегія і 

тактика походів 

2 

Азбука топографа 

2 Компас. Азимут. Вимірювання відстаней. 

Типи компасів. Правила поводження з компасом. 

Візування. Прямі та зворотні зарубки. Визначення 

азимута. Зворотний азимут. Способи вимірювань 

відстаней на місцевості. Середній крок. Окомір. 

2 

3 Практичні заняття з теми. 

Орієнтування карти за компасом. Вправа на зарубки: 

побудувати на папері з даної точки задані азимути (СВ, 

Ю, Пд і т.д.) і показати дугою величину азимута. 

Виконати на око без транспортира. Визначити зворотний 

азимут за заданим. Вправа на змішане орієнтування без 

застосування компаса. Графічне вирішення задач на 

змішане орієнтування. Вправа на окомірних оцінку 

азимута. Вимірювання свого середнього кроку. 

Тренування окоміру. 

2 

4 Топографічні знаки. Топографічна карта 

Місцеві предмети на аерофотокартці ділянки земної 

поверхні. Роль топографічних знаків на плані і карті. 

2 



Групи знаків. Колір, форми і розміри знаків. Замальовка 

топографічних знаків по групах (65 знаків). Пояснення 

знаків і незнайомих місцевих предметів. Топографічна і 

географічна карта. Звернення з картою в поході. Види 

масштабу. Визначення азимутів, ліній за картою. 

5 Практичні заняття з теми 

Розпізнавання знаків на карті. Читання карти за 

маршрутом. Топографічний диктант. Визначення на карті 

елементів, які менше за інших схильні до змін. Складання 

списку місцевих предметів, згрупованих за ступенем 

швидкості змін. Перетворення масштабу в натуральний. 

Вимірювання азимутів різних напрямків на карті. 

2 

6 Спорядження туриста. 

Взуття та одяг туриста. Список особистого спорядження. 

Вимоги до рюкзака, посуду тощо Догляд за ногами та 

взуттям у пішому поході. Побудова ланцюжка. Інтервали. 

Обов'язки направляючого та замикаючого. Режим руху: 

ходової години і привалів, нормальна швидкість руху, 

кількість ходових годин. Привал і наметовий табір. 

2 

7 Практичні заняття з теми. 

Укладання рюкзака. Встановлення намету. Розведення 

багаття. 

2 

8 Практичне заняття з теми: "Вузлик". 

Прямий вузол. Ткацький вузол. Академічний вузол. Вузол 

провідника. Схоплюючий вузол (практичне 

відпрацювання з'єднання мотузок). 

2 

Тренувальний похід (прогулянка) за територію табору 

9 Тренувальний похід (прогулянка) за територію табору 

і розбір його підсумків.  

Складання списку умовних топографічних знаків, які 

зображають місцеві предмети, які зустрілися на невеликій 

ділянці маршруту. Орієнтовані карти за компасом і за 

сонцем. Порівняння декількох різномасштабних карт 

району проведення походу. Наближене визначення сторін 

горизонту за особливостями місцевих предметів. Техніка 

розпалювання багаття. Зворотні зарубки (визначення 

азимутів на задані далекі орієнтири). 

8 

На трасі спортивного орієнтування. 

10 Види і характер змагань з орієнтування на місцевості. 2 



Їх зміст і правила поведінки. Визначення переможців у 

особистому та командному заліку. Підготовка туриста-

орієнтувальника: Загальна фізична підготовка, комплекс 

ранкової зарядки, бігове тренування. Особистий 

щоденник тренувань, особисті аналізи виступів. 

Спорядження орієнтувальника. 

11 Практичні заняття з теми. 

Вправа в перенесенні знаків з еталона на чисту карту на 

точність і швидкість. Планування проходження етапу. 

Вправи на запам'ятовування карти. Колективне 

розучування комплексу фіззарядки. 

2 

12 Організація руху в пішому туристичному поході. 

Природні перешкоди на туристичних маршрутах. Темп і 

режим руху. Руху по дорогах, по стежці, по лісі без доріг і 

стежок, руху на підйомах і спусках, руху в темряві. 

Організація переправ через водні перешкоди. Основні 

правила руху групи; вимоги до місця табору, планування 

біваку. Правила укладання рюкзака, упаковки та 

зберігання продуктів. 

2 

13 Практичне заняття "Подолання смуги перешкод" (на 

пересічній місцевості) 

Підйом по схилу його траверс; подолання канави з 

використанням підвісної мотузки ( "маятник"); жердини; 

подолання завалу. Біг по камінню. Ходьба по колоді 

транспортування. Розпалювання багаття і кип'ятіння води 

4 

14 Гігієна туриста і перша долікарська допомога. 

Особиста гігієна туриста. Питний режим, гігієна і режим 

харчування. Самоконтроль. Найчастіші захворювання і 

травми під час туристичного походу. Надання 

долікарської допомоги. Зміст похідної аптечки. 

2 

Дорога не закінчується. 

15 Особливості орієнтування в складній пішохідній 

подорожі. 

Обов'язки провідника в період підготовки до подорожі: 

підбір карт і фотоілюстрацій, попереднє вивчення 

маршруту. Орієнтування на ділянках передгір'їв при 

відсутності великомасштабних карт. Рухи по азимутах 

через опорні орієнтири. Вимірювання відстаней. 

Візуальна розвідка. Розпізнавання орієнтирів, складання 

2 



панорами. Значення матеріалів МОЗ (маршрутної 

окомірної зйомки). 

16 Техніка і тактика руху в складному пішохідному 

подорожі. 

Види і норми навантажень подорожі. Вивчення району, 

розробка маршруту і плану переходів. Режим руху в 

горах. Техніка руху в зоні степу і в горах, по болотах, 

частіше, за високотрав’я, по кам'яних розсипів, страховка 

і само-страховка. Тактика підйому і спуску в різних 

умовах. Розрахунок часу руху одного дня. В'язання вузлів 

(практичне заняття). 

2 

17 Фізична підготовка ділянок складного туристичної 

подорожі. 

Фізичні та моральні якості, необхідні туристу - пішоходу. 

Виховання витривалості, спритності і сили. 

Загартовування організму. Вольова підготовка туриста. 

Режим дня. Комплекс гімнастики. Режим і зміст бігових 

тренувань. Медичний контроль і самоконтроль. 

Особистий план тренувань. 

2 

18 Туристична подорож. 

Відпрацювання техніки і тактики азимутального руху в 

поході, розбір підсумків. Робота за маршрутною 

окомірною зйомкою, ведення протоколів руху, 

використання страховки. Привал, багаття, обід. 

2 

19 Практичне заняття «Туристична подорож в гори». 2 

20 Організація загальнотабірних змагань з туризму. 2 

21 Підсумкове заняття. Робота з персональними 

файлами. 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Для реалізації програми необхідні наступні обладнання, 

спорядження та матеріали: 

• Обладнане туристичне містечко. 

• Туристичне обладнання і спорядження для походу: 

 намети; 

 рюкзаки і вкладиші в рюкзаки; 

 спальники; 

 індивідуальні набори постільної білизни; 

 туристичні килимки (карімати); 

 сидушки; 

 карабіни і ліхтарик-налобник; 

 посуд для походів: і пластикові пляшки; 

 туристичні мотузки; 

 медична аптечка; 

 сокиру, компас; 

 індивідуальні ремнабори; 

 накидки від дощу. 

• Особисте спорядження для походу: 

 взуття - кросівки або кеди; 

 одяг туриста - спортивні штани, куртка, светр, футбока, шорти, 

шкарпетки, панама (кепка, бандана, арафатка, Баффі). 

 гігієнічні приналежності - зубна щітка, паста, мило, рушник, 

туалетний папір, сонцезахисний крем. 
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