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Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 

консультації використовуючи програми Skype, Viber. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/sportyvnyy-turyzm  

Інформація про курс Курс “Спортивний туризм” розроблено для 

спеціалізованої фахової підготовки студентів Львівського 

національного університету імені Івана Франка, які навчаються за 

спеціальністю „Туризм”. Навчальна програма курсу передбачає 

розгляд: історичних передумов розвитку спортивного туризму, 

особливостей організації різних видів спортивного туризму, 

інфраструктури гірськолижних курортів, туристичних ресурсів, 

тощо.  
Спортивний туризм – це складова сучасного туризму, 

найбільш активна і динамічна частина туристської діяльності, що 

базується на громадських засадах. Спортивний туризм – це також 

вид спорту, заходи якого включають до себе різноманітні 

туристсько-фізкультурні заходи, спортивні походи усіх категорій 

складності, чемпіонати, першості за усіма видами спортивного 

туризму (пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний, 

мотоциклетний, автомобільний, спелеологічний, вітрильний), 

комплексні заходи, експедиції. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Спортивний туризм» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності туризм для освітньої програми підготовки 

бакалаврів, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета вивчення предмету «Спортивний туризм» полягає в 

комплексному ознайомленні студентами теорії і практики 

проведення спортивних походів, що дозволить їм правильно 

оцінити практичну доцільність організації та проведення даного 

заходу в обраному районі з урахуванням рекреаційної та 

пізнавальної цінності та дотримання вимог безпеки. Даний курс 

пояснює основні вимоги до підготовки спортивного походу, 

розкриває методичні та організаційні заходи його проведення в 

залежності від виду туризму, складності маршруту з урахуванням 

пори року та географічного району. 

Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної 

індустрії з термінологією, понятійним апаратом і забезпечити 

його засвоєння студентами; озброїти студентів системою знань у 



сфері теоретичних, методичних, практичних основ спортивного 

туризму; надати методичну допомогу в організації та проведенні 

туристичних подорожей; освоєнні тактики і техніки проходження 

маршрутів; оволодіння вмінням управляти групою в різних 

ситуаціях і умовах туристичного походу; засвоєння правил 

поведінки в екстремальних ситуаціях і вміння надавати 

невідкладну медичну допомогу в туристичному поході.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література до теми: 

1. Щур Ю. В., Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий 

туризм. – К.: “Альтерпрес”, 2003. – 232с. 

2. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний 

туризм. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна 

книга - Богдан, 2009. - 304 с.  

 Допоміжна література: 

3. Гамкало М. Розвиток туризму в басейні р. Дністер У 

контексті сталого розвитку / М. Гамкало, П. Романів, А. 

Манько // Сталий розвиток – стан та перспективи: 

Матеріали міжнародного наукового симпозіму 

SDEV’2018. – Львів, 2018. – С.296-298 

4. Гамкало М. З Дефініція понять активний, спортивно-

оздоровчий і спортивний туризм // Географія, економіка і 

туризм: національний та міжнародний досвід/ Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2014. – С. 52-55 

5. Гамкало М. З Розвиток гірськолижного туризму в 

Львівській області / М. З. Гамкало, Л. Кюріні-Поплавські // 

Географія та туризм. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип.43. – С. 

83-93. 

6. Hamkalo M. Active tourism development in Western Ukraine 

// Jornal of the Department of geography and regional 

development FNS CPU in Nitra.2015.  – P.31-39 

7. Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному 

регіоні України / М. Гамкало, О. Бордун // Наук. вісн. 

Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: Географія, 2010 С.39-

42 

8. Mykhailo Hamkalo. Active tourism development in the 

Carpathian region. / M. Hamkalo, P. Romaniv, V. Rozhak  // 

Archives of tourism, Hospitality and Sport Science. Vol 1, 

2017, Lublin. – 41-54. 

9. Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. 

Організація та методика оздоровчої фізичної культури і 

рекреаційного туризму: Навч. пос. – Луцьк: Вежа, 2000. – 

234 с. 

10. Зубалій М.Д., Петровський В.С. Пішохідний і лижний 

туризм. – К.: Здоров’я, 1984. – 128 с. 

11. Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: 

Чорногора. Екологічні мандрівки. - Л.: БаК, 2003.-520с. 

12. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: 

навч. посіб./ передм. В. А. Смолія. – К.: Вища шк.,  2002. – 

195 с. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

семінарських /практичних занять та 56 годин самостійної роботи 

Очікувані результати Після завершення цього курсу студент буде :  



навчання знати: 

− види спортивного туризму, особливості і характеристики; 

− особливості проходження складних ділянок туристичних 

маршрутів в залежності від виду туризму, а також 

природних та штучних перешкод;  

− правила безпеки під час проходження туристичних 

маршрутів; 

− принципи розробки, підготовки та проведення 

туристично-спортивної подорожі із урахуванням пори 

року і географічного району. 

вміти: 

− працювати з туристичною групою в умовах природного 

середовища на маршрутах різної категорії складності з 

урахуванням вікових, фізичних та інших особливостей 

учасників; 

− складати технологічну документацію туристичної подорожі;  

− розробляти туристичні маршрути з різним способом 

пересування; 

− організовувати базування і харчування під час туристичного 

походу. 

Ключові слова Спортивний туризм, маршрути, туристичне спорядження 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та 

консультації для кращого розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи 

організації спортивного туризму 

Тема 1. Спортивний туризм як суспільне явище.  

Тема 2. Класифікація видів спортивного туризму.  

Тема 3. Техніка безпеки при організації спортивного туризму.  

Тема 4. Основи топографічної підготовки та спортивного 

орієнтування 

Тема 5. Спеціальне спорядження та вузли для спортивного 

туризму.  

Тема 6. Соціально-психологічні основи організації спортивного 

туризму. 

 

Змістовний модуль 2. Організація та управління 

туристичними походами 

Тема 1. Техніка та спорядження в спортивному туризмі 

Тема 2. Пішохідний, гірський види спортивного туризму: 

особливості організації та проведення.  

Тема 3. Подолання природних перешкод.  

Тема 4. Велосипедний туризм: особливості організації та 

проведення. 

Тема 5. Організація водного туризму 

Тема 6. Організація і здійснення масових туристичних заходів. 

Тема 7. Вплив спортивного туризму на довкілля. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік (згідно балів отриманих протягом семестру) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

дисциплін економічного, географічного, юридичного блоків, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату системи 

спортивного туризму 

Навчальні методи та Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 



техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

проекти, спільні розробки ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія. 

Семінарське заняття: тестування, співбесіда, діалог, презентація 

доповідей, критичний аналіз доповідей та повідомлень колег. 

Самостійна робота: аналіз конспекту та презентації доповіді, 

аналіз участі у обговоренні проблемних питань, робота над 

обговоренням питань, представлених іншими доповідачами (у 

вигляді додаткових балів). 

Необхідне обладнання Персональні комп’ютери (бажано), смартфони, стандартне 

аудиторне обладнання, мультимедійне устаткування, туристичне 

спорядження. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: максимальна кількість балів 50 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів 50  

• залік: згідно балів отриманих протягом семестру 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але 

не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять 

є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх 

строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Історія розвитку туризму 

2. Традиції і сучасний стан розвитку видів активного туризму в 

Україні. 

3. Спортивно-оздоровчий туризм як суспільне явище. 

4. Класифікація видів активного туризму. 

5. Особливості організації гірського туризму 



6. Особливості організації лижного туризму 

7. Особливості організації пішого туризму 

8. Маркування туристичних маршрутів  

9. Ресурсний потенціал та інфраструктура Українських Карпат 

для організації літніх і зимових видів туризму. 

10. Ресурсний потенціал та інфраструктура Криму для 

організації літніх і зимових видів туризму. 

11. Ресурсний потенціал та інфраструктура Одеської області для 

організації пішохідного туризму. 

12. Стан і перспективи розвитку підземного, водного й 

аеродинамічного туризму в Україні. 

13.  Національні природні парки – осередки розвитку 

екологічного туризму в Україні. 

14. Нестандартні ситуації та нещасні випадки під час заняття 

активним туризмом, шляхи їх попередження. 

15. Орієнтування на місцевості 

16. Техніка для активного туризму 

17. Особливості індивідуальної та загальної підготовки в 

активному туризмі 

18.  Найтиповіші захворювання і травми в туристичному 

поході. Надання першої медичної допомоги 

19.  Організаційно-керівна роль гіда-провідника в туристичному 

поході. 

20. Формування авторитету лідера в очах туристичної групи. 

21.  Природа конфліктів, способи їх уникнення та розв’язання. 

22.  Комунікаційно-психологічні методи консолідації 

туристичної групи. 

23. Гірськолижні центри в Українських Карпатах 

24. Гірськолижні центри в Європі 

25. Склад туристичного спорядження, його підготовка й 

комплектування при організації активного туризму  

26. Організація харчування в туристичному поході. 

27. Категорійність туристичних походів. 

28.  Вимоги щодо організації і проведення спортивно-

туристичних походів  

29. Туризм і екологія. Екотуризм 

30. Організація руху в туристичному поході 

31. Організація і управління туристичними походами 

32.  Теоретико-методичні основи організації  активного туризму 

33. Організація і здійснення масових туристських заходів 

34. Класифікація туристичних маршрутів. 

35. Пересування по воді, долання водних перешкод. 

36. Пересування транспортними засобами 

37. Спорядження для гірськолижного туризму 

38. Особливості використання та функціонування GPS-

приймачів 

39. Головні об’єкти спелеотуризму на Закарпатті  

40. Головні об’єкти спелеотуризму в Подільсько-Буковинській 

карстовій області (Оптимістична, Озерна, Кришталева, 

Млинки та ін.).  

41. Критичні ситуації в туристичному поході та їх подолання. 

42. Характеристика  основних видів активного туризму. 

43. Масові види активного туризму. 

44. Конфлікти і конфліктні ситуації в туристичному поході. 



45. Соціально-психологічні основи організації активного 

туризму. 

46. Теоретико-методичні основи організації активного туризму. 

47. Охорона природи під час туристичного походу. 

48. Класифікація масових туристичних заходів. 

49. Обов’язки санінструктора  в туристичному поході. Похідна 

аптечка. 

50. Характеристика основних продуктів харчування. 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Тема 1. Спортивний 

туризм як суспільне явище.  

Місце спортивного туризму 

серед інших видів туристичної 

діяльності. Сучасний стан та 

тенденції розвитку спортивного 

туризму в світі й Україні. Історія 

розвитку спортивного туризму. 

Проблеми відродження масовості 

спортивного туризму в Україні. 

лекція  

Базова література: 

1. Щур Ю. В., 

Дмитрук О. Ю. 

Спортивно-

оздоровчий туризм. 

– К.: “Альтерпрес”, 

2003. – 232с. 

2. Грабовський Ю.А., 

Скалій О.В., Скалій 

Т.В. Спортивний 

туризм. Навчальний 

посібник. -

Тернопіль: 

Навчальна книга -

Богдан, 2009. - 304 

с.  

 

 Допоміжна література: 

3. Гамкало М. 

Розвиток туризму в 

басейні р. Дністер У 

контексті сталого 

розвитку / М. 

Гамкало, П.

Романів, А. Манько

// Сталий розвиток –

стан та перспективи: 

Матеріали 

міжнародного 

наукового 

симпозіму 

SDEV’2018. – Львів, 

2018. – С.296-298 

4. Гамкало М. З 

Дефініція понять 

активний, 

спортивно-

оздоровчий і 

спортивний туризм 

// Географія, 

2  

2 

Організаційно-правові основи 

функціонування спортивного 

туризму в Україні та за кордоном 

1. Туристичні організації 

2. Федерація спортивного 

туризму України. 

Нормативні документи. 

3. Організація змагань 

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

3 

Тема 2. Класифікація видів 

спортивного туризму.  

Зимові та літні групи видів. 

Комбіновані види спортивного 

туризму. Пішохідний та гірський 

туризм: турпоходи різних категорій 

складності та цільової орієнтації. 

Лижний туризм: особливості 

організації в межах України. 

Розвиток спелеотуризму: 

Подільсько-Буковинська карстова 

область, Кримська гірська карстова 

область, печери Закарпаття. Гірський 

туризм і альпінізм, скелелазання, 

катання на лижах, модерні 

гірськолижні види спорту (слалом, 

сноуборд і ін.). Водні види туризму.   

Лекція  2  



4 

Вимоги щодо організації і 

проведення спортивно-оздоровчого 

походу для різних категорій 

туристичних груп. 

1. Медико-фізіологічні 

особливості 

2. Вимоги до організації 

категорійних походів 

3. Спорядження для 

комерційних та спортивних 

турів 

Семінарське 

заняття 

 

економіка і туризм: 

національний та 

міжнародний досвід/ 

Матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф. –

Львів: Вид. центр 

ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. – С. 

52-55 

5. Гамкало М. З 

Розвиток 

гірськолижного 

туризму в 

Львівській області / 

М. З. Гамкало, Л. 

Кюріні-Поплавські 

// Географія та 

туризм. – К.: Альфа-

ПІК, 2018. – Вип.43. 

– С. 83-93. 

6. Hamkalo M. Active 

tourism development 

in Western Ukraine // 

Jornal of the 

Department of 

geography and 

regional development 

FNS CPU in 

Nitra.2015.  – P.31-39 

7. Гамкало М. З. 

Розвиток водного 

туризму в західному 

регіоні України / М. 

Гамкало, О. Бордун 

// Наук. вісн. 

Чернівецького ун-

ту. Вип. 519-520: 

Географія, 2010 

С.39-42 

8. Mykhailo Hamkalo. 

Active tourism 

development in the 

Carpathian region. / 

M. Hamkalo, P. 

Romaniv, V. Rozhak  

// Archives of 

tourism, Hospitality 

and Sport Science. 

Vol 1, 2017, Lublin. – 

41-54. 

9. Жданова О.М., 

Тучак А.М., 

Поляковський В.І., 

Котова І.В. 

Організація та 

методика оздоровчої 

фізичної культури і 

рекреаційного 

туризму: Навч. пос. 

2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

5 

Тема 3. Техніка безпеки при 

організації спортивного туризму.

Роль і завдання інструктора техніки 

безпеки. Типові положення 

спортивно-туристичного 

інструктажу. Причини виникнення 

нестандартних ситуацій та нещасних 

випадків під час заняття спортивно-

оздоровчим туризмом та шляхи їх 

попередження. Найтиповіші 

захворювання і травми в 

туристичному поході. Надання 

першої медичної допомоги. Медичні 

вимоги до учасника туристичного 

походу. Самоконтроль під час 

туристичного походу. 

Ознайомлення з чинними правилами 

і нормами техніки безпеки при 

організації активного туризму.  

Лекція 2  

6 

Інфраструктура спортивного 

туризму в Україні. Спортивно-

туристичні організації. 
1. Туристичні пункти та 

прокати спорядження 

2. Робота рятувальних служб 

3. Гірськолижна 

інфраструктура 

4. Карпатський лещатарський 

клуб 

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

7 

Тема 4. Основи 

топографічної підготовки та 

спортивного орієнтування 

Загальні положення 

орієнтування на місцевості. Рух за 

азимутом. Карта та рух по місцевості. 

Спортивне орієнтування і карта. 

Умовні знаки спортивних карт. 

Організація і проведення змагань зі 

спортивного орієнтування.  

Лекція 2  

8 

Соціально-психологічні основи 

організації спортивного туризму 

1. Типи характерів 

2. Поведінка в надзвичайних 

ситуаціях 

3. Психологічна роль керівника 

походу. 

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 
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Тема 5. Спеціальне 

спорядження та вузли для 

спортивного туризму.  

Характеристика 

спеціального спорядження. 

Використання карабінів, 

страхувальних систем, гальмівні 

пристрої, особисте спорядження. 

Туристичні вузли. Допоміжні вузли, 

вузли прив’язування до опори.  

Техніка в’язання туристичних вузлів 

та їх призначення.  

Лекція 

– Луцьк: Вежа, 2000. 

– 234 с. 

10. Зубалій М.Д., 

Петровський В.С. 

Пішохідний і 

лижний туризм. –

К.: Здоров’я, 1984. –

128 с. 

11. Нестерук Ю. 

Рослинний світ 

Українських Карпат: 

Чорногора. 

Екологічні 

мандрівки. - Л.: БаК, 

2003.-520с. 

12. Федорченко В. К., 

Дьорова Т. А. 

Історія туризму в 

Україні: навч. 

посіб./ передм. В. А. 

Смолія. – К.: Вища 

шк.,  2002. – 195 с. 

 

 

2  

10 

Класифікація туристичних 

маршрутів 

1. За формою та термінами 

2. За метою подорожі 

3. За сегментом споживачів   

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

11 

Тема 6. Соціально-

психологічні основи організації 

спортивного туризму. 

Соціально-психологічні 

аспекти формування туристичної 

групи, комплектування туристичних 

груп, психологічна сумісність. Добір 

учасників туристичного походу 

здійснюється на основі туристичного 

досвіду, психологічна сумісність, на 

жаль, часто залишається поза увагою 

організаторів. Психологічна 

сумісність набуває особливого 

значення для міжособових стосунків 

і психологічного клімату групи в 

умовах повної її ізоляції на маршруті 

під час багатоденного походу. 

Комплексна психологічна підготовка 

керівника туристичної групи.

Конфлікти і конфліктні ситуації в 

туристичному поході.  

Лекція 2  

12 

 

Організація руху в туристичному 

поході 

1. Особливості руху у водному 

туризмі 

2. Пересування по снігу та льоду 

3. Пересування за умов 

пішохідного туризму 

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

13 

Тема 7. Техніка та спорядження в 

спортивному туризмі 

Склад туристичного 

спорядження, його підготовка й 

комплектування при організації:

наземних піших, кінних, 

велопоходів;  спелеотуризму;

гірських видів туризму. Склад 

туристичного спорядження, його 

підготовка й комплектування при 

організації водних і аеродинамічних 

видів туризму. Індивідуальне та 

групове спорядження. Засоби 

орієнтації на місцевості – компас і 

GPS. Техніка для приготування їжі: 

Лекція 4  



пальники і примуси, особливості 

функціонування.  

14 

Розвиток гірськолижного туризму 

в Україні. Головні гірськолижні 

курорти Львівської, Івано-

Франківської, Закарпатської та 

Чернівецької областей.  

 

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

15 

Тема 8. Пішохідний, гірський види 

спортивного туризму: особливості 

організації та проведення.  

Організація пішого та 

гірського туристичного походу. 

Загальні вимоги до підготовки. 

Туристичне спорядження. Типологія 

туристичних походів за категоріями 

складності. Протяжність безупинного 

переходу. Темп руху в поході. 

Тривалість денного переходу. Вибір 

місця для розбиття наметів. 

Організація харчування в 

туристичному поході. Санітарно-

гігієнічна культура туриста в поході. 

Спортивно-туристичне орієнтування: 

методика організації, правила 

проведення.  

Лекція 4  

16 

Організація побуту, харчування в 

туристичному поході.  

1.Групове та особисте спорядження 

для походів різної категорії 

складності.  

2. Харчування в туристському 

поході.  

3. Енергетичні витрати організму.  

4. Характеристика основних 

продуктів харчування.  

5. Вода. Режим водоспоживання. 

Семінарське 

заняття 
2 

Протяго

м 

поточног

о тижня 

17 

Тема 9. Подолання природних 

перешкод.  

Водні переправи. Техніка 

подолання водних перешкод. 

Переправи вбрід. Переправи над 

водою. Переправи по воді. 

Подолання гірських перешкод. 

Змагання зі спортивного туризму. 

Загальні положення щодо 

проведення змагань зі спортивного 

туризму. Спеціальні завдання 

туристичних змагань. Організація 

безпеки учасників на дистанції 

(етапах). Суддівство та визначення 

результатів. 

Лекція 
 

2 
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Туристичне орієнтування на 

місцевості. 

1. Пристрої для орієнтування на 

місцевості. Компас та GPS-

навігатор 

2. Особливості використання 

топографічної карти 

3. Орієнтування в межах паркової 

зони Львова 

Практичне 

заняття 
4 

Протяго

м двох 

занять 

19 

Тема 10. Велосипедний туризм: 

особливості організації та 

проведення. 

Організація велосипедного 

походу. Загальні вимоги до 

підготовки. Туристичне 

спорядження. Типологія туристичних 

походів за категоріями складності. 

Протяжність безупинного переходу. 

Темп руху в поході. Тривалість 

денного переходу. Вибір місця для 

розбиття наметів. Організація 

харчування в туристичному поході. 

Санітарно-гігієнічна культура 

туриста в поході.  

Лекція 

 

2  

20 

Тема 11. Організація водного 

туризму 

 Загальні вимоги до 

підготовки. Туристичне 

спорядження. Типологія туристичних 

походів за категоріями складності. 

Протяжність безупинного сплаву, 

темп руху, тривалість денного 

сплаву. Вибір місця для розбиття 

наметів. Організація харчування в 

туристичному поході. Санітарно-

гігієнічна культура туриста в поході. 

Спортивно-туристичне орієнтування: 

методика організації, правила 

проведення. Подолання перешкод. 

Характеристика і опис головних 

плавзасобів: катамаран, байдарка 

(каяк), пліт. 

Лекція 

 

4  
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Складання картосхеми й 

програми гірського туристичного 

маршруту. 

Для виконання завдань 

використовується туристичні 

топографічні карти масштабу 1:50 

000. При розробці програми 

враховуються: заданий вік і 

підготовка групи, відповідність місць 

ночівлі та харчування тощо.  

Практичне 

заняття 

 

4 

Протяго

м двох 

занять 

22 

Тема 12. Організація і здійснення 

масових туристичних заходів. 

Класифікація масових 

туристичних заходів: з’їзди, зльоти, 

змагання. З’їзди і зльоти 

передбачають проведення зборів, 

нарад людей, об’єднаних спільною 

метою, членів тієї чи іншої масової 

організації. Різноманітність масових 

туристичних заходів зумовлює їх 

класифікацію за трьома основними 

Лекція 

 

2  



параметрами: формою, масштабом, 

класом. Серед форм туристичних 

заходів можна назвати: першості, 

відбіркові змагання, товариські 

зустрічі. Зльоти найчастіше 

проводяться у вигляді конкурсів, 

виставок, семінарів, вечорів, тощо.  

23 

Індивідуальне та групове 

спорядження в спортивному 

туризмі 

1. Одяг та взуття 

2. Намети, спальники, килимки, 

ліхтарі 

3. Техніка для приготування їжі 

Практичне 

заняття 

 

4 

Протяго

м двох 

занять 

24 

Тема 13. Вплив спортивного 

туризму на довкілля. 

 Вплив гірськолижних 

курортів на навколишнє середовище. 

«Туристична» ерозія. Знищення 

рослинного і тваринного світу. 

Забруднення побутовими відходами. 

Вплив туристичного навантаження 

на гірські ландшафти.  

Лекція 

 

2  

                

 


