
 



 

 

Назва курсу Водні види туризму 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

242 Туризм 

Викладачі курсу Гамкало Михайло Зенонович, кандидат географічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

hamkalo.m@gmail.com 

http://geography.lnu.edu.ua/employee/hamkalo-myhajlo-zenonovych 

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/vodni-vydy-turyzmu  

Інформація про курс Програма курсу «Водні види туризму» дає студентам 

уявлення стосовно специфіки організації водних видів туризму, 

особливостей спорядження та плав-засобів. На даний час водний 

туризм переживає в Україні своєрідне відродження. Поява 

сучасного спорядження (плоти, рафти, каяки, каное тощо) 

створюють нові можливості для заняття водним туризмом не 

тільки на великих річках, а й на їхніх притоках. Особливою 

популярністю користуються річки басейну Дністра, та гірські 

річки – Черемош, Прут. Водний туризм є одним з найскладніших 

видів туризму і підготовка до водних подорожей має ряд 

характерних особливостей. Навіть у найпростішому поході 

турист-водник повинен володіти багатьма знаннями, вміннями і 

навичками, а також володіти питаннями безпеки: вміти добре 

плавати; збирати і ремонтувати туристичне судно; правильно 

пакувати, розміщувати і захищати від вітру продовольство і 

спорядження; правильно сідати на туристичне судно і сходити з 

нього; гребти і управляти судном; підходити, причалювати до 

берега і відходити від берега. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Водні види туризму» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності туризм для освітньої програми підготовки 

бакалаврів, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета курсу “Водні види туризму”: сформувати в студентів 

професійні знання й уміння щодо практичної організації й 

управління водними видами туризму. Тематика курсу послідовно 

знайомить з особливостями організації: сплавів на гірських, 

рівнинних і височинних річках; підводного полювання та 

дайвінгу; вітрильного туризму. 

Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної 

індустрії з термінологією, понятійним апаратом водного туризму 

і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів 

системою знань у сфері теоретичних, методичних, практичних 

основ активного 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. Личак І. С. Водний туризм: навчальний посібник/ 

І.С.Личак, П.А Хоменко. – Біла Церква, 2013. –  155 с. 

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

туризм. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна 

книга - Богдан, 2009. - 304 с 

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

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

 

 Допоміжна література: 

4. 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. 

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

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

195 с. 

6. Захарчук В., Чурчун Г. Туристські ріки Карпат: Путівник. 

Чернівці: Букрек, 2006.-187с. 
7. Колотуха О.В. Спортивні рекреаційно-туристські ресурси 

України. – К.: Федерація спортивного туризму України, 

2006. – 208  с. 

Тривалість курсу 120 год. 

 

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

лабораторних робіт/практичних занять та 56 годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: понятійний апарат та особливості організації водних 

видів туризму;  конструкційні елементи плав-засобів; особливості 

водних перешкод; загальні вимоги до спеціального туристського 

спорядження для водного туризму; загальні вимоги щодо 

організації безпеки в водних туристських походах; правила 

користування рятувальним жилетом; характеристику основних 

природних перешкод, притаманних для водного туризму, способи 

їх подолання; основні принципи тактики підготовки та 

проведення водних походів; туристські можливості рідного краю 

(регіону) для водного туризму; первинні ознаки захворювань, які 

характерні для водних походів; прийоми роботи з веслом. 

вміти: розробляти туристичні маршрути з різним 

способом пересування; організовувати базування і харчування під 

час туристичного походу; орієнтуватися на місцевості за картою і 

компасом, а також за допомогою GPS; складати перелік 

спеціального особистого та групового спорядження, добирати, 

доглядати та правильно зберігати його; долати прості природні 

перешкоди, характерні для водного туризму; складати, розбирати  

та просушувати судно, здійснювати нескладний ремонт; керувати 

судном, вміти розміщуватись на судні та правильно розміщувати 

вантаж; орієнтуватися на річці за допомогою туристської лоції; 



проводити розвідку водних перешкод, обносів. 

Ключові слова Туризм, водні ресурси, плав-засоби 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи 

організації водних видів туризму 

Тема 1. Місце водних видів туризму серед інших видів 

туристичної діяльності.  

Тема 2. Класифікація видів водного туризму.  

Тема 3. Техніка безпеки за умов організації водного 

туризму.  

Тема 4. Основи топографічної підготовки та спортивного 

орієнтування 

Тема 5. Спеціальне спорядження та вузли для водного 

туризму.  

Тема 6. Соціально-психологічні основи організації 

водного туризму. 

Змістовний модуль 2. Організація та управління 

туристичними походами 

Тема 1. Загальне спорядження у водному туризмі 

Тема 2. Особливості плав-засобів 

Тема 3. Вітрильний туризм: особливості організації та 

проведення.  

Тема 4. Подолання природних та штучних перешкод.  

Тема 5. Техніка руху і управління плавзасобами.  

Тема 6. Привали і ночівля в водному поході.  

Тема 7. Особливості підводного туризму 

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 

безпеки туризму 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

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 компютери (бажано), смартфони, стандартне 

аудиторне обладнання, мультимедійне устаткування. 

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. 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

2 2 2 2 2 3 

 

Змістовий модуль 2 
Підсумковий 

тест 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
50 100 

3 7 7 5 5 5 5 

 

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. Катамарани та техніка керування ними 

6. Рафти та техніка керування ними 

7. Індивідуальне спорядження у водному туризмі 

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 водного 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 у 

водному 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. Склад туристичного спорядження, його підготовка й 

комплектування при організації водного туризму  

24. Організація харчування в туристичному поході. 

25. Категорійність туристичних походів. 

26.  Вимоги щодо організації і проведення спортивно-

туристичних походів  

27. Туризм і екологія. Екотуризм 

28. Організація руху в туристичному поході 

29. Організація і управління туристичними походами 

30.  Теоретико-методичні основи організації  активного туризму 

31. Організація і здійснення масових туристських заходів 

32. Класифікація туристичних маршрутів. 

33. Пересування по воді, долання водних перешкод. 

34. Пересування транспортними засобами 

35. Особливості використання та функціонування GPS-

приймачів 

36. Критичні ситуації в туристичному поході та їх подолання. 

37. Масові види активного туризму. 

38. Конфлікти і конфліктні ситуації в туристичному поході. 

39. Соціально-психологічні основи організації водного туризму. 

40. Обов’язки санінструктора  в туристичному поході. Похідна 

аптечка. 

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

завершенню курсу. 
 

 



СХЕМА КУРСУ «Водні види туризму» 
 

 

Тиж.  /  

дата 

 

Тема, 

план, 

короткі тези 

Форма  

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література  

Завдання

, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 

Тема 1. Місце водних 

видів туризму серед інших 

видів туристичної діяльності. 

Чинники популярності 

водних видів туризму серед 

дітей і дорослих. Історія 

зародження і розвитку водного 

туризму в світі та Україні. 

Місце різноманітних видів 

водного туризму у світі 

сучасної глобальної 

туристичної індустрії. 

Молодіжне середовище і 

новомодні віяння в водному 

туризмі. Привнесення 

інноваційних елементів в 

організацію традиційних видів 

водного туризму. 

лекція  

1. Личак І. С. 

Водний туризм: 

навчальний 

посібник/ 

І.С.Личак, П.А 

Хоменко. – Біла 

Церква, 2013. –

155 с. 

2. Грабовський 

Ю.А., Скалій 

О.В., Скалій Т.В. 

Спортивний 

туризм. 

Навчальний 

посібник. -

Тернопіль: 

Навчальна книга 

- Богдан, 2009. -

304 с 

3. Щур Ю. В., 

Дмитрук О. Ю. 

Спортивно-

оздоровчий 

туризм. – К.: 

“Альтерпрес”, 

2003. – 232с. 

4. 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. 

2  

2 

Тема 2. Класифікація 

видів водного туризму.  

Вітрильний туризм: 

маршрутні гонки;  похід-ралі; 

гонки по трикутній дистанції; 

рятувальні роботи; спеціальні 

завдання. Рафтинг на гірських і 

річках височин.  Сплави на 

плавзасобах архаїчної 

конструкції. Сплави на 

байдарках різноманітних 

конструкцій рівнинними 

річками. Підводне полювання. 

Дайвінг. 

лекція 2  

3 

Туристично-рекреаційний 

потенціал України в аспекті 

організації водного туризму 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 



4 

Вимоги щодо організації і 

проведення спортивно-

оздоровчого походу для різних 

категорій туристичних груп. 

Семінарське 

заняття 

 

5. Федорченко В. 

К., Дьорова Т. А. 

Історія туризму в 

Україні: навч. 

посіб./ передм. 

В. А. Смолія. –

К.: Вища шк.,  

2002. – 195 с. 

6. Захарчук В., 

Чурчун Г. 

Туристські ріки 

Карпат: Путівник. 

Чернівці: Букрек, 

2006.-187с. 

7. Колотуха О.В. 

Спортивні 

рекреаційно-

туристські 

ресурси України. 

– К.: Федерація 

спортивного 

туризму 

України, 2006. –

208  с. 

 

 

2 
Протягом 

поточного 

тижня 

5 

Тема 3. Техніка 

безпеки за умов організації 

водного туризму.  

Роль і завдання 

інструктора техніки безпеки. 

Причини виникнення 

нестандартних ситуацій та 

нещасних випадків під час 

заняття спортивно-оздоровчим 

туризмом та шляхи їх 

попередження. Найтиповіші 

захворювання і травми в 

туристичному поході Медичні 

вимоги до учасника 

туристичного походу. Типові 

положення методики та 

особливості інструктажу при 

підготовці до участі в тих чи 

інших видах водного туризму. 

Головні прийоми і правила 

надання першої медичної 

допомоги. 

Лекція 2  

6 

Інфраструктура активного 

туризму в Україні. Спортивно-

туристичні організації. 

Семінарське 

заняття 

 

2 
Протягом 

поточного 

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.  Карти, що 

використовуються в водних

походах. Особливості 

орієнтування під час руху на 

маршруті водного походу.

Орієнтування в умовах річок, 

озер.  

Лекція 2  

8 
Психологічні основи 

організації водного туризму 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 
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Тема 5. Спеціальне 

спорядження та вузли для 

водного туризму.  

Характеристика 

спеціального спорядження. 

Види туристських суден та їх 

основні параметри: довжина, 

ширина, осадка. Каркасні і 

каркасно-надувні байдарки. 

Ремонтний набір для водної 

подорожі. Особливості 

особистого спорядження для 

водного туризму. Гідроізоляція 

спорядження і продуктів. 

Складання вантажу та 

розміщення людей в 

байдарках. Рятувальні засоби. 

Туристичні вузли. Допоміжні 

вузли, вузли прив’язування до 

опори.  

Лекція 2  

10 
Класифікація туристичних 

маршрутів 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 

11 

Тема 6. Соціально-

психологічні основи 

організації водного туризму. 

Соціально-психологічні 

аспекти формування 

туристичної групи, 

комплектування туристичних 

груп, психологічна сумісність. 

Психологічний клімат в 

туристичній групі. Формальні 

та неформальні групи в 

туристичному поході. 

Структурна і динамічна 

характеристика туристичної 

групи та ефективність її 

діяльності. Комплексна 

психологічна підготовка 

керівника туристичної групи. 

Конфлікти і конфліктні 

ситуації в туристичному 

поході.  

Лекція 2  

12 
Організація руху в 

туристичному поході 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 



13 

 

 

 

 

Тема 7. Загальне 

спорядження у водному 

туризмі 

Склад туристичного 

спорядження, його підготовка 

й комплектування при 

організації: а) сплавів; б) 

дайвінгу; в) вітрильного 

спорту. Індивідуальне та 

групове спорядження. Засоби 

орієнтації на місцевості –

компас і GPS. Фото- та 

відеотехніка, як елемент 

формування доказової бази в 

категорійних маршрутах. 

Техніка для приготування їжі: 

пальники і примуси, 

особливості функціонування. 

Класифікація і використання 

ліхтарів в активному туризмі.  

Лекція 4  

14 

Водні ресурси України 

Озера та водосховища, 

їх використання в туризмі. 

Річки Українських Карпат. 

Басейн річки Дніпро. Басейн 

річки Південний Буг. 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 

15 

Організація побуту, 

харчування в туристичному 

поході 

Пристрої для приготування їжі. 

Калорійність продуктів. 

Сублімовані продукти 

Семінарське 

заняття 
2 

Протягом 

поточного 

тижня 

16 

Тема 8. Особливості плав-

засобів 

Види туристських суден 

та їх основні параметри: 

довжина, ширина, осадка. 

Головні експлуатаційні якості: 

водотонажність, стійкість, 

маневреність, непотоплюва-

ність, ходові якості. Каркасні і 

каркасно-надувні байдарки. 

Збільшення плавучості 

байдарок. Ремонтний набір для 

водної подорожі. Особливості 

особистого спорядження для 

водного туризму. Гідроізоляція 

спорядження і продуктів. 

Складання вантажу та 

розміщення людей в 

байдарках. Рятувальні засоби. 

Лекція 4  
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Туристичне 

орієнтування на місцевості. 

1. Використання компаса. 

Рух згідно азимуту 

2. Особливості GPS

навігаторів.  

3. Використання GPS

навігаторів на місцевості 

(паркова зона Львова) 

Практичне 

заняття 
4 

Протягом 

занять  

18 

Тема 9. Вітрильний 

туризм: особливості 

організації та проведення. 

Класифікація змагань з 

вітрильного туризму: 

маршрутні гонки; похід-ралі; 

гонки по трикутній дистанції; 

рятувальні роботи; спеціальні 

завдання. Вимоги до учасників 

походів і змагань. Вимоги до 

плав-засобів. Класифікація 

човнів. Класи човнів з твердою 

обшивкою корпуса. Правила 

обміру вітрильності. Головні 

яхт-клуби в Україні та за 

кордоном.  

Лекція  
2 

 

19 

Тема 10. Подолання природ-

них та штучних перешкод.  

Техніка греблі. 

Управління гребними судами. 

Подолання перешкод: зливів, 

«бочок», валів, кам’янистих 

ділянок, прижимів. Керування 

байдаркою та катамараном. 

Рух за течією та проти течії, 

проходження мілин та 

заростей очерету, рух 

відкритими водоймищами, 

висока хвиля, зустрічний та 

боковий вітер, проходження 

порогів; техніка подолання 

природних та штучних 

перешкод. Проходження 

штучних перешкод: мостів, 

гребель, риболовецьких 

споруд. 

Лекція 

 

2  

20 

Складання картосхеми й 

програми туристичного 

маршруту гірськими річками.

1. Аналіз природних умов 

протягом року 

2. Особливості плавзасобів 

3. Підбір місць ночівлі та 

обіду 

4. Побудова картосхеми 

Практичне 

заняття 
4 

Протягом 

поточного 

тижня 
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Тема 11. Техніка руху і 

управління плавзасобами.  

Елементи греблі. Весло. 

Байдарочна і канойна гребля. 

Гребки переміщення та 

управління, гребки прямі та 

зворотні. Посадка і висадка з 

судна. Техніка відчалювання і 

причалювання. Прийоми 

раціональної греблі і 

управління судном. Взаємодія 

членів екіпажу. Засоби 

подолання природних та 

штучних перешкод. Рух 

відкритими водоймами. Гребки 

для переміщення байдарок та 

керування нею.  

Лекція 4  

22 

Складання картосхеми й 

програми туристичного 

маршруту рівнинними річками 

1. Аналіз природних умов 

протягом року 

2. Особливості плавзасобів 

3. Підбір місць ночівлі та 

обіду 

4. Побудова картосхеми 

Практичне 

заняття 

 

4 

Протягом 

двох 

занять 

23 

Тема 12. Привали і 

ночівля в водному поході.  

Привали на березі та на 

воді. Вибір місця для привалу. 

Ночівля. Забезпечення безпеки 

на привалах і ночівлях. 

Організація табору і зберігання 

спорядження. Ремонт і 

просушування одягу, взуття. 

Зняття табору. Правила 

організації похідного побуту  і 

харчування. Рекомендований 

набір продуктів.  

Лекція  2  

24 

Індивідуальне та групове 

спорядження у водному 

туризмі 

1. Неопреновий одяг та 

взуття 

2. Гермоємкості 

3. Рятувальні жилети, 

каски 

4. Особливості будови 

плавзасобів 

Практичне 

заняття 

 

4 

Протягом 

двох 

занять 
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Тема 13. Особливості 

підводного туризму 

 Головні світові регіони

для дайвінгу. Спорядження для 

дайвінгу. Класифікація 

підводного туризму: фрі-

дайвінг, рекреаційний дайвінг, 

технічний дайвінг. Підводна 

дайвінг-спелеологія. Підводне 

полювання. Техніка безпеки за 

умов організацій підводного 

туризму. 

Лекція 2  

               
 


