
ПРОГРАМА ГУРТКА «ТУРИСТСЬКЕ БАГАТОБОРСТВО‖ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Довгі дискусії про доцільність чи недоцільність проведення змагань в 

туризмі закінчилися включенням туристських змагань з видів туризму до 

Єдиної спортивної класифікації України, починаючи з 1993 року, як 

самостійного напряму в виді спорту ― Спортивний туризм. Все це робить 

актуальним запропоновану нижче програму. Тим більше, що в звязку з 

складним матеріальним становищем населення різко впала можливість 

проведення походів, особливо тривалих.  

Мета програми: надання позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

напряму, набуття особистістю різноманітних компетентностей у процесі 

підготовки та участі в змаганнях з туризму.  

Програма має три варіанти за обсягом годин, тобто може 

використовуватися як самостійно (216 годинний варіант), так і в поєднанні з 

іншими програмами і включати до свого складу теоретичні заняття, заняття з 

загальної та спеціальної фізичної підготовки, заняття з освоєння техніки 

туризму, підготовки та участі в туристських змаганнях, а також участь у 

змаганнях в споріднених видах спорту.  

Участь в змаганнях з туризму є найбільш важливою частиною програми,  

бо в туризмі , як ніде, важливе значення під час виступу на змаганнях відіграв  

попередній змагальний досвід. Особливістю туристського багатоборства, як 

виду спорту, є і те, що на кожних змаганнях треба виступати на новій дистанції 

(на щастя, ідея стандартних дистанцій не знаходить широкої підтримки), що 

робить необхідним підготовку під конкретні змагання, що і знайшло 

відображення в запропонованій програмі. Враховуючи, що зараз можливе 

виконання нормативу―Майстер спорту в туристському багатоборстві, велика 

увага приділена фізичній підготовці. Необхідність чотирьох занять на тиждень 

з фізичним навантаженням, для гуртка ―Туристське багатоборство‖ ще більш 

актуальне, ніж для гуртка  пішохідного  туризму.  

Навчальною метою занять гуртка є підготовка гуртківців до виступу на 

змаганнях на дистанціях відповідного класу (клас дистанцій по кожному року 

навчання вказано в розділі ―Гуртківці повинні вміти).  

 

 

 

 



 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Основний рівень (1 рік навчання) 

 

№ 

п/п 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Теорія Практичні 

заняття 

Всього 

І. Вступ 

1.1. Туризм як вид спорту   1(2;2) - 1(2;2) 

1.2. Підведення підсумків літнього 

походу 
- 1(2;2) 1(2;2) 

1.3. Завдання роботи гуртка в 

навчальному році 
1 - 1 

  ІІ. Підготовка до змагань 

2.1. Забезпечення безпеки на 

змаганнях 

2 - 2 

2.2. Основи топографії   1(2;4)   3(6;10)   4(8;14) 

2.3. Спортивне орієнтування   1(2;4)   3(6;12)   4(8;16) 

2.4. Спорядження 2 - 2 

2.5.  Гігієна туриста   1 - 1 

2.6. Правила змагань   1(2;2)     - 1(2;2)     

2.7. Принципи суддівства   1(2;2) - 1(2;2) 

2.8. Тактична підготовка   1(2;2)   6(10;10)   7(12;12) 

2.9.  Технічна підготовка     - 6(12;18) 6(12;18) 

2.10. Підведення підсумків участі в 

змаганнях 

1(2;2)   5(10;10)   6(12;12) 

ІІІ. Участь в змаганнях 

3.1. Туристські змагання     - 16(32;48) 16(32;48) 

3.2. Змагання з спортивного  

орієнтування 

- 8(16;32) 8(16;32) 

3.3. Змагання з інших видів спорту - (8;8) (8;8) 

ІV. Фізична підготовка 

4.1. Загальна фізична підготовка 1(2;2)   6(12;22)   7(14;24) 

4.2. Спеціальна фізична підготовка - 4(8;18) 4(8;18) 

 Всього 14(22;26)   58(122;190)   72(144;216) 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ I 

ВСТУП 

1.1. Туризм як вид спорту. Історія розвитку туризму в Україні  



Поняття про фізичну культуру, спорт та туризм. (поглиблення знань) 

Єдина спортивна класифікація України, її значення для розвитку спорту і 

підвищення майстерності туристів-спортсменів. Вид спорту ―Туристське 

багатоборство. Історія його розвитку. Розрядні норми та вимоги з туризму.  

1.2. Підведення підсумків літнього походу  

Практичні заняття. Підготовка звіту про похід . Інші форми підведення 

підсумків походу.  

1.2. Мета і завдання роботи гуртка в новому навчальному році. 

Планування роботи. Основна мета і завдання роботи гуртка. Орієнтовне  

календарне планування роботи на навчальний рік, час і місце, район 

проведення навчально – тренувальних зборів, змагання, в яких планується 

брати участь.  

 

РОЗДІЛ ІІ 

ПІДГОТОВКА ДО ЗМАГАНЬ 

2.1. Забезпечення безпеки під час змагань   

Постійний порядок та дотримання дисципліни як складова частина 

забезпечення безпеки на змаганнях. Відповідність підготовки (досвіду) 

учасників класу дистанції. Інструктаж з техніки безпеки.  

2.2.Основи топографії   

Основні відомості з топографії (поглиблення знань). Типові форми 

рельєфу - гори, хребти, улоговини, лощини, сідловини. Характерні лінії і точки 

рельєфу - вододіл, вершина гори, дно улоговини, водозлив, сідловина. 

Зображення горизонталями типових форм рельєфу на картах. Висота перерізу. 

Види горизонталей. Способи визначення напрямку схилу.   

Практичні заняття. (Виділені курсивом  за вибором керівника гуртка).  

Топографічний диктант. Вправи  по читанню рельєфу. Робота з топознаками.  

Завдання на масштаб карти.   

2.3.Спортивне орієнтування  

Загальні відомості про спортивне орієнтування (поглиблення знань). 

Відомості з тактики спортивного орієнтування. План проходження і розподіл 

сил на дистанції.   

Практичні заняття. Вправи по читанню рельєфу. Робота з умовними 

знаками спортивних карт. Завдання на масштаб карти. Навчальні змагання в  

заданому напрямі, за вибором, на маркірованій трасі, «по пам'яті». Відмітка КП 

на швидкість.   

2.4. Туристське спорядження  

Групове та особисте спорядження для змагань. Основні вимоги до 

спорядження: міцність, безпечність, зручність, відповідність призначенню, 



естетичність вигляду. Вимоги до саморобного спорядження, порядок його 

випробування. Догляд за спорядженням, його ремонт.   

2.5. Гігієна туриста  

Правила особистої гігієни (поглиблення знань). Захворювання та травми,  

які найчастіше трапляються на змаганнях, їх симптоми та лікування. 

Профілактика захворювань і травм під час тренувань та змагань. Запобігання  

простудним захворюванням.  

2.6. Правила змагань  

Правила туристських змагань. Основні розділи Правил. Таблиця штрафів  

Правил та Настанов. Види дистанцій. Особисті та командні змагання.  

2.7 Основні принципи суддівства  

Тверде знання Правил та Умов змагань. Принциповість та об‘єктивність.  

Забезпечення безпеки учасників.   

2.8.Тактична підготовка спортсменів   

Поняття про тактику. Важливість тактичної підготовки. Основні тактичні  

принципи виступу команди на змаганнях. Умови змагань як керівництво до дії.  

Практичні заняття. Підготовка тактичного  плану виступу на окремих 

етапах. Підготовка тактичного плану виступу на дистанції.   

2.9. Технічна підготовка спортсменів   

Страховка та самостраховка. Самостійне проходження етапів на 

змаганнях  як імітація похідних умов.  

Практичні заняття. Відпрацювання техніки проходження різних етапів 

(Перелік згідно Правил) та підготовка до змагань згідно Умов дистанцій.  

2.10. Підведення підсумків виступу на змаганнях   

Необхідність аналізу виступу команди.   

Практичні заняття. Аналіз виступу команди на змаганнях.   

 

РОЗДІЛ ІІІ 

УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

3.1.Участь у змаганнях з туристського багатоборства  

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми)   

3.2.Спортивне орієнтування  

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).  

3.3.Участь у змаганнях з інших видів змагань   

Участь у змаганнях з споріднених видів спорту (скелелазіння, 

легкоатлетичних, лижних видах спорту, велораллі).   

  



РОЗДІЛ ІV 

КРАЄЗНАВЧА ПІДГОТОВКА 

4.1. Загальна фізична підготовка туриста-спортсмена   

Необхідність постійних занять фізичними вправами. Загартування: засоби  

і методика його застосування. Шкідливий вплив паління та спиртного на 

здоровя і працездатність. Основні моменти режиму дня. Мета і зміст 

загальнорозвиваючих вправ. Групі м'язів, що несуть основне навантаження в 

поході. Вправи, спрямовані на розвиток різних груп м'язів, зміцнення 

вестибулярного апарату, витривалості. Передстартовий стан і розминка у 

змаганнях зі спортивного туризму.  

Практичні заняття. (Виділені курсивом  за вибором керівника гуртка) 

Гімнастика. Акробатичні вправи. Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. 

Кросова підготовка. Стрибки. Плавання. Спортивні ігри (баскетбол, футбол, 

волейбол, гандбол). Спортивні естафети. Виконання контрольних нормативів  

4.2. Спеціальна фізична підготовка  

Практичні заняття. Стрибки через яму з водою, рівчак, струмок. 

Стрибки по купинах. Стрибки через перешкоди. Біг вгору. Біг вниз. Вправи на 

рівновагу. Переправа по колоді: через рівчак, річку. Хода н  лижах. Лижні 

спуски та підйоми. Спеціальна вправа на місцевості: лазіння по скелях, 

штучних перешкодах. Гребля на шлюпках, на байдарках.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Гуртківці повинні знати:  

− розрядні нормативи з туризму та спортивного орієнтування (принципи 

визначення виконання розрядів);  

− основні правила забезпечення безпеки учасників змагань;  

− правила і послідовність роботи з картою і компасом при орієнтуванні на 

місцевості;  

− основні принципи тактики виступу на змаганнях;  

− основні положення Правил змагань;  

− принципи добору і підготовки спорядження,  

− основи гігієни занять фізичною підготовкою.  

 

Гуртківці повинні вміти:  

− визначати свої місцезнаходження з допомогою карти та компасу;  

− проходити нескладні маршрути за письмовим описом (легендою);  

− долати дистанції 2 класу;  

− виконувати загальнорозвиваючі вправи для різних груп мязів;  



− нормативи з фізичної культури прийняті для своєї вікової групи.  

  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Основний рівень, (2 рік навчання) 

 

№ 

п/п 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Теорія Практичні 

заняття 

Всього 

І. Вступ 

1.1. Завдання роботи гуртка в 

навчальному році 
1 - 1 

  ІІ. Підготовка до змагань 

2.1. Забезпечення безпеки на 

змаганнях 

2 - 2 

2.2. Основи топографії   1(2;4)  2(4;6) 3(6;10) 

2.3. Спортивне та туристське 

орієнтування   

1(2;4)   3(7;11)   4(9;15) 

2.4.  Гігієна туриста   2 -2 4 

2.5. Правила змагань   1(2;2)   2(4;4)   3(6;6) 

2.6. Принципи суддівства   1(2;2) - 1(2;2) 

2.7. Тактична підготовка   1(2;2)   4(8;10)   5(10;12) 

2.8.  Технічна підготовка     - 8(16;24) 8(16;24) 

2.9. Підведення підсумків участі в 

змаганнях 

1(2;2)   4(8;8)   5(10;10) 

ІІІ. Участь в змаганнях 

3.1. Туристські змагання     - 16(32;48) 16(32;48) 

3.2. Змагання з спортивного  

орієнтування 

- 8(16;32) 8(16;32) 

3.3. Змагання з інших видів спорту - (8;8) (8;8) 

ІV. Фізична підготовка 

4.1. Загальна фізична підготовка 1(2;2)   6(12;22)   7(14;24) 

4.2. Спеціальна фізична підготовка 2 4(8;18) 6(10;20) 

 Всього 13(19;23)  

 

59(125;193)   72(144;216) 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ I 

ВСТУП 

1.1. Мета і завдання роботи гуртка в новому навчальному році. 

Планування роботи. Основна мета і завдання роботи гуртка. Орієнтовне 



календарне планування роботи на навчальний рік, час і місце, район 

проведення навчально – тренувальних зборів, змагання, в яких планується 

брати участь.  

  

РОЗДІЛ ІІ 

ПІДГОТОВКА ДО ЗМАГАНЬ 

2.1. Забезпечення безпеки під час змагань   

Постійний порядок та дотримання дисципліни як складова частина 

забезпечення безпеки на змаганнях. Відповідність підготовки (досвіду) 

учасників класу дистанції. Інструктаж з техніки безпеки.  

2.2. Основи топографії   

Основні відомості з топографії (поглиблення знань). Зображення 

гірського рельєфу на картах та схемах. Зображення горизонталями типових 

форм рельєфу на картах. Висота перерізу. Види горизонталей. Поняття 

"крутість  схилів". Практичне значення для туристів уміння визначати за 

картою крутість схилів і будувати профіль рельєфу за обраним маршрутом. 

Послідовність побудови профілю рельєфу. Способи визначення напрямку 

схилу.   

 Практичні заняття. Складання позамасштабних схем окремих малих 

ділянок місцевості. Визначення крутості схилів за шкалою закладань.  

2.3.Спортивне орієнтування   

Загальні відомості про спортивне орієнтування (поглиблення  знань). 

Відомості з тактики спортивного орієнтування. Тактичні дії спортсменів 

залежно від характеру місцевості, метеоумов, стартового номера. План 

проходження і розподіл сил на дистанції. Особливості орієнтування за вибором. 

Особливості туристського орієнтування. Види туристського орієнтування на 

дистанції крос похід.  

Практичні заняття. Орієнтування за азимутом. Вправи по читанню 

рельєфу. Завдання на масштаб карти. Навчальні змагання в заданому напрямі: 

за вибором, на маркірованій трасі, «по пам'яті», за легендою. Тренувальні 

вправи для командного туристського орієнтування.  

2.4. Гігієна туриста та надання долікарняної допомоги   

Правила особистої гігієни (поглиблення знань).Лікарський контроль та 

самоконтроль. Профілактика захворювань і травм під час змагань, ознаки 

найпоширеніших на змаганнях захворювань. Переломи та їх види, вивихи, 

розтяги, струс мозку.  

Кровотечі. Види кровотеч. Внутрішні та зовнішні кровотечі. Правила та 

техніка накладання джгута. Техніка накладання пов'язок. Шок.  



Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок 

несприятливих метеорологічних умов (обмороження, простудні хвороби, 

тепловий та сонячний удари, сонячні опіки).  

Практичні заняття. Накладання повязок, шин при різних типах 

переломів, вивихів, розтягів, ударів.  

2.5.Правила змагань   

Правила туристських  змагань. Основні розділи Правил (поглиблення 

знань). Класифікація змагань, визначення класу дистанції. Основні принципи 

визначення результатів. Таблиця штрафів Правил та Настанов.   

Практичні заняття. Вправи на засвоєння Правил.  

2.6. Тактична підготовка спортсменів   

Важливість тактичної підготовки. Основні тактичні принципи виступу 

команди на змаганнях. (поглиблення знань).  

Практичні заняття.  Підготовка тактичного плану виступу на окремих 

етапах. Підготовка тактичного плану виступу на дистанції.   

2.7. Технічна підготовка спортсменів   

Практичні заняття. Відпрацювання техніки проходження комбінованих 

етапів та підготовка до дистанцій згідно Умов змагань.  

2.8. Підведення підсумків виступу на змаганнях   

Необхідність аналізу виступу команди  

Практичні заняття. Аналіз виступу команди на змаганнях.   

  

РОЗДІЛ ІІІ 

УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

3.1. Участь у змаганнях з туристського багатоборства   

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).   

3.2.Спортивне орієнтування  

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).  

3.3.Участь у змаганнях з інших видів змагань   

Участь у змаганнях з споріднених видах спорту (скелелазіння, 

легкоатлетичних, лижних видах спорту, велоралі).  

  

РОЗДІЛ ІV 

КРАЄЗНАВЧА ПІДГОТОВКА 

4.1. Загальна фізична підготовка туриста-спортсмена  

Вимоги до фізичного стану юних туристів. Необхідні фізичні та 

морально-вольові якості спортсменів-туристів. Загальна та спеціальна фізична 



підготовка туриста як фактора попередження і профілактики захворювань, 

травм, нещасних випадків. Шкідливий вплив паління та спиртного на здоров‘я і 

працездатність.  

Практичні заняття. (Виділені курсивом за вибором керівника гуртка). 

Гімнастика. Акробатичні вправи. Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. 

Кросова підготовка. Стрибки. Плавання. Спортивні ігри (баскетбол, футбол, 

волейбол, гандбол) Спортивні естафети. Виконання контрольних нормативів.  

4.2. Спеціальна фізична підготовка  

Спеціальна фізична підготовка як різновид фізичного виховання, 

спеціалізованого до особливостей обраного виду туризму. Основи якості 

туриста: витривалість, сила, швидкість, стрибучість, гнучкість. Тренування 

витривалості.  

Практичні заняття. Стрибки через яму з водою, рівчак, струмок. 

Стрибки по купинах. Стрибки через перешкоди. Біг вгору. Біг вниз. Вправи на 

рівновагу. Переправа по колоді: через рівчак,  річку. Хода на лижах. Лижні 

спуски та підйоми. Спеціальна вправа на місцевості: азання  скелях, штучних 

перешкодах. Гребля на шлюпках, байдарках.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Гуртківці повинні знати:  

− розрядні нормативи з туризму та спортивного орієнтування (принципи 

визначення виконання розрядів) основні розділи Правил; 

− принципи визначення результатів;  

− основи тактики дій учасників на дистанції;   

− основні вимоги до фізичного стану спортсмена;  

− методику самоконтролю функціонального стану організму;  

− особливості загальної та спеціальної фізичної підготовки;   

− ознаки найпоширеніших на змаганнях травмувань;  

− способи надання долікарняної допомоги при кровотечах, відкритих і   

− закритих переломах.  

 

Гуртківці повинні вміти:  

− проводити позамасштабну окомірну зйомку невеликих ділянок 

місцевості;  

− визначати за картою крутість схилів;  

− долати природні перешкоди з переліку, наведеному в програмі;  

− складати тактичний план виступу на дистанції;  



− виконувати вправи загальної фізичної підготовки: біг, спеціальні бігові 

вправи;  виконувати нормативи з фізичної культури, прийняті для даної 

вікової групи;  

− надавати долікарняну допомогу при пораненнях, травмуваннях;  

− сонячному та тепловому ударах; перехолодженні, замерзанні; накладати   

− повязки, джгути, шини на різні частини тіла;   

− визначати свої місцезнаходження з допомогою карти та компасу;  

− проходити нескладні маршрути за письмовим описом (легендою);   

− долати дистанції 2 3 класу;   

− брати участь у змаганнях з спортивного орієнтування в заданому напрямі, 

по маркірованій трасі, за вибором.  

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Вищий рівень, (1 рік навчання) 

 

№ 

п/п 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Теорія Практичні 

заняття 

Всього 

І. Вступ 

1.1. Завдання роботи гуртка в 

навчальному році 
1 - 1 

  ІІ. Підготовка до змагань 

2.1. Забезпечення безпеки на 

змаганнях 

2 - 2 

2.2. Основи топографії   1(2;4)  3(6;10)   4(8;14) 

2.3. Спортивне орієнтування   3(6;6) 3(6;10)   4(8;16) 

2.4.  Гігієна туриста   1 - 1 

2.5. Правила змагань   1(2;2)   - 1(2;2)   

2.6. Організація суддівства змагань   2(4;6)   2(4;6)   4(8;12) 

2.7. Тактична підготовка   1(2;2)   3(8;10)   4(10;12) 

2.8.  Технічна підготовка     2   9(14;18)   11(16;20) 

2.9. Підведення підсумків участі в 

змаганнях 

- 4(8;8)   4(8;8) 

ІІІ. Участь в змаганнях 

3.1. Туристські змагання     - 16(32;48) 16(32;48) 

3.2. Змагання з спортивного  

орієнтування 

- 8(16;32) 8(16;32) 

3.3. Змагання з інших видів спорту - (8;8) (8;8) 



ІV. Фізична підготовка 

4.1. Загальна фізична підготовка - 6(12;20) 6(12;20) 

4.2. Спеціальна фізична підготовка - 4(8;18) 4(8;18) 

 Всього 72(144;216) 58(122;190)   72(144;216) 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ I 

ВСТУП 

1.1. Мета і завдання роботи гуртка в новому навчальному році. 

Планування роботи. 

Основна мета і завдання роботи гуртка. Орієнтовне календарне 

планування роботи на навчальний рік, час і місце, район проведення  навчально 

– тренувальних зборів, змагання, в яких планується брати участь. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ПІДГОТОВКА ДО ЗМАГАНЬ 

2.1. Забезпечення безпеки під час змагань   

Інструктаж з техніки безпеки. Профілактика захворювань до і під час 

змагань. Суддівське забезпечення безпеки( обґрунтований вибір місця змагань 

та розробка дистанцій, організація надійного звязку на дистанції, наявність 

страхувального, рятувального спорядження, наявність транспортних засобів 

тощо). Негайна зупинка учасника, що порушує техніку безпеки на дистанції.  

2.2. Основи топографії   

Основні відомості з топографії (поглиблення знань). Прямокутна сітка 

топографічних карт. Визначення місцеположення обєкта на топографічній карті 

і нанесення на карту точок за прямокутними координатами. Поняття "магнітне  

схилення", "азимути дійсний і магнітний", "дирекційний кут". Порядок 

визначення за картою азимутів і дирекційних кутів.   

Практичні заняття. Складання легенди дистанції для змагань (напрями  

руху, орієнтири, відстані, перешкоди, рельєф, рослинний покрив тощо)  

2.3.Спортивне орієнтування   

Загальні відомості про спортивне орієнтування. (поглиблення знань). Дії 

на старті і після старту. Орієнтування за опорними орієнтирами. Біг за 

азимутом з упередженням. Біг у мішку.   

Практичні заняття. Орієнтування за азимутом з упередженням. Біг у 

мішку. Вправи по читанню рельєфу. Завдання на знаходження найбільш 

виразних обєктів на карті і на місцевості. Навчальні змагання в заданому 

напрямі, за вибором, на маркірованій трасі, «по пам'яті», за легендою.  

2.4. Гігієна туриста та надання долікарської допомоги   



Правила особистої гігієни (поглиблення знань). Лікарський контроль та 

самоконтроль. Масаж та самомасаж.  

2.5. Правила змагань   

Правила туристських змагань. Класифікація змагань, визначення класу 

дистанції. Основні принципи визначення результатів. Таблиця штрафів Правил.  

(поглиблення знань). 

Практичні заняття. Вправи на засвоєння Правил.  

2.6.Організація суддівства змагань  

Склад суддівської колегії. Роль ГСК та розподіл обовязків серед членів 

ГСК. Робота начальника дистанції та принципи побудови дистанції. 

Правильність встановлення контрольного часу. Визначення інтервалу старту.  

Практичні заняття. Підготовка навчальних дистанцій з різних видів 

змагань.  

2.7. Тактична підготовка спортсменів  

Основні тактичні принципи виступу команди на змаганнях. (поглиблення  

знань). Дії команди в умовах  жорсткого контрольного часу. Вплив на тактику 

виступу умов підведення підсумків змагань.  

Практичні заняття. Підготовка тактичного плану виступу на окремих 

етапах. Підготовка тактичного плану виступу на дистанції.   

2.8. Технічна підготовка спортсменів   

Рятувальні роботи як вид змагань. Включення до інших дистанцій етапів 

з транспортуванням потерпілого. Транспортування вантажу різними способами. 

Використання технічних засобів (жумари, кролі і т.д.) Нетрадиційні види 

змагань  крос-похід за вибором, смуга перешкод за вибором.  

Практичні заняття. Відпрацювання техніки проходження етапів 

рятувальних робіт та підготовка до дистанцій згідно Умов змагань.  

2.9. Підведення підсумків виступу на змаганнях   

Практичні заняття. Аналіз виступу команди на змаганнях.   

 

РОЗДІЛ ІІІ 

УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

3.1.Участь у змаганнях з туристського багатоборства   

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).   

3.2.Спортивне орієнтування  

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).  

3.3.Участь у змаганнях з інших видів змагань   



Участь у змаганнях з споріднених видів спорту (скелелазіння, 

легкоатлетичних, лижних видах спорту, велораллі )  

  

РОЗДІЛ ІV 

КРАЄЗНАВЧА ПІДГОТОВКА 

4.1. Загальна фізична підготовка туриста-спортсмена  

Практичні заняття. (Виділені курсивом  за вибором керівника гуртка). 

Гімнастика. Акробатичні вправи. Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. 

Кросова підготовка.  Стрибки. Плавання. Спортивні ігри  (баскетбол, футбол, 

волейбол, гандбол) Спортивні естафети. Виконання контрольних нормативів.  

4.2. Спеціальна фізична підготовка   

Практичні заняття. Стрибки через яму з водою, рівчак, струмок. 

Стрибки по купинах. Стрибки через перешкоди. Біг вгору. Біг вниз. Вправи на 

рівновагу. Переправа по колоді: через рівчак, річку. Хода на лижах. Лижні 

спуски та підйоми. Спеціальна вправа на місцевості: лазіння по скелях, 

штучних перешкодах. Гребля на шлюпках, байдарках.   

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Гуртківці повинні знати:  

− основні принципи підготовки дистанції, визначення контрольного часу та 

інтервалу старту;  

− особливості рятувальних робіт як виду змагань;  

− тактичні прийоми в спортивному орієнтуванні: за азимутом з 

упередженням, біг у мішку тощо;  

− принципи визначення результатів;  

− основи тактики дій учасників на дистанції;   

− основні вимоги до фізичного стану спортсмена;  

− методику самоконтролю функціонального стану організму.  

 

Гуртківці повинні вміти:  

− розробляти тактику подолання різноманітних дистанцій; 

− складання легенди дистанції для змагань (напрями руху, орієнтири, від-

стані, перешкоди, рельєф, рослинний покрив тощо);   

− проводити позамасштабну окомірну зйомку невеликих ділянок 

місцевості;  

− визначати за картою крутість схилів;  

− долати природні перешкоди з переліку, наведеним у програмі;  

− складати тактичний план виступу на дистанції;   



− виконувати нормативи з фізичної культури, прийняті для даної вікової 

групи;  

− проходити нескладні маршрути за письмовим описом (легендою);   

− долати дистанції 3 4 класу в туристському багатоборстві;   

− брати участь у змаганнях з спортивного орієнтування в заданому напрямі, 

по маркірованій трасі, за вибором.   

  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Вищий рівень (2 рік навчання) 

 

№ 

п/п 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Теорія Практичні 

заняття 

Всього 

І. Вступ 

1.1. Завдання роботи гуртка в 

навчальному році 
1 - 1 

  ІІ. Підготовка до змагань 

2.1. Забезпечення безпеки на 

змаганнях 

2 - 2 

2.2. Спортивне орієнтування   3(6;6)   3(6;10)   4(8;16) 

2.3. Правила змагань   1(2;2)   - 1(2;2)   

2.4. Організація суддівства змагань   2(4;6)   2(4;6)   4(8;12) 

2.5. Тактична підготовка   1(2;2)   3(8;10)   4(10;12) 

2.6.  Технічна підготовка     2   11(18;27)   13(20;29) 

2.7. Підведення підсумків участі в 

змаганнях 

- 4(8;8)   4(8;8) 

ІІІ. Участь в змаганнях 

3.1. Туристські змагання     - 16(32;48) 16(32;48) 

3.2. Змагання з спортивного  

орієнтування 

- 8(16;32) 8(16;32) 

3.3. Змагання з інших видів спорту - (8;8) (8;8) 

ІV. Фізична підготовка 

4.1. Загальна фізична підготовка 1 8(16;27)   8(16;27 

4.2. Спеціальна фізична підготовка - 4(8;18) 4(8;18) 

 Всього 13(20;22)   59(124;194)   72(144;216) 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

РОЗДІЛ I 

ВСТУП 



1.1. Мета і завдання роботи гуртка в новому навчальному році. 

Планування роботи   

Основна мета і завдання роботи гуртка. Орієнтовне календарне 

планування роботи на навчальний рік, час і місце, район проведення навчально 

– тренувальних зборів, змагання, в яких планується брати участь..  

  

РОЗДІЛ ІІ 

ПІДГОТОВКА ДО ЗМАГАНЬ 

2.1. Забезпечення безпеки під час змагань   

Інструктаж з техніки безпеки. Профілактика захворювань до і під час 

змагань. Суддівське забезпечення безпеки (обґрунтований вибір місця змагань 

та розробка дистанцій, організація надійного звязку на дистанції, наявність 

страхувального, рятувального спорядження, наявність транспортних засобів 

тощо). Негайна зупинка учасника, що порушує техніку безпеки на дистанції.  

2.2.Спортивне орієнтування   

Загальні відомості про спортивне орієнтування. (поглиблення знань) 

Вибір шляху по орієнтирах рельєфу,збереження напрямку руху по орієнтирах 

рельєфу Біг за азимутом з упередженням. Біг у мішку. Топографічні знаки  ІОФ  

для пояснення легенд КП.  

Практичні заняття. Орієнтування за азимутом  з упередженням. Біг у  

мішку. Вправи по читанню рельєфу. Завдання на знаходження найбільш 

виразних обєктів на карті і на місцевості. Навчальні змагання в заданому 

напрямі, за вибором, на маркірованій трасі, «по пам'яті», за легендою.   

2.3.Правила змагань   

Правила туристських змагань. Класифікація змагань, визначення класу 

дистанції. Основні принципи визначення результатів. Таблиця штрафів Правил. 

(поглиблення знань)   

Практичні заняття. Вправи на засвоєння Правил.  

2.4.Організація суддівства змагань  

Робота начальника дистанції та принципи побудови дистанції. 

Доцільність ведення  суддівського  обмеження  часу. Трактування самих 

поширених дискусійних питань.   

Практичні заняття. Підготовка навчальних дистанцій з різних видів 

змагань.  

2.5. Тактична підготовка спортсменів  

Дії команди в умовах  жорсткого контрольного часу. Вплив на тактику  

виступу умов підведення підсумків змагань. (поглиблення знань) Психологічні  

аспекти тактики на змаганнях.  

Практичні заняття. Підготовка тактичного плану виступу на окремих  



етапах. Підготовка тактичного плану виступу на дистанції.   

2.6. Технічна підготовка спортсменів   

Поліспаст прості та складні. Нетрадиційні види змагань крос-похід за 

вибором, смуга перешкод за вибором.  

Практичні заняття. Відпрацювання техніки проходження етапів 

рятувальних робіт та підготовка до дистанцій згідно Умов змагань.  

2.7.Підведення підсумків виступу на змаганнях   

Практичні заняття. Аналіз виступу команди на змаганнях.   

  

РОЗДІЛ ІІІ 

УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 

3.1.Участь у змаганнях з туристського багатоборства   

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).   

3.2.Спортивне орієнтування  

(Набір змагань визначає керівник гуртка, виходячи з кількості годин по 

цій темі в його варіанті програми).  

3.3.Участь у змаганнях з інших видів змагань   

Участь у змаганнях з споріднених видів спорту (скелелазіння, 

легкоатлетичних, лижних видах спорту, велораллі )  

  

РОЗДІЛ ІV 

КРАЄЗНАВЧА ПІДГОТОВКА 

4.1. Загальна фізична підготовка туриста-спортсмена  

Обсяг тренувань порівняно з попереднім роком. Планування річного 

циклу.  

Практичні заняття. (Виділені курсивом за вибором керівника гуртка)  

Гімнастика. Акробатичні вправи. Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. 

Кросова підготовка. Стрибки. Плавання. Спортивні ігри  (баскетбол, футбол, 

волейбол, гандбол) Спортивні естафети. Виконання контрольних нормативів.  

4.2. Спеціальна фізична підготовка   

Практичні заняття. Стрибки через яму з водою, рівчак, струмок. 

Стрибки по купинах. Стрибки через перешкоди. Біг вгору. Біг вниз. Вправи на 

рівновагу. Переправа по колоді: через рівчак, річку. Хода на лижах. Лижні 

спуски та підйоми. Спеціальна вправа на місцевості: лазіння по скелях, 

штучних перешкодах. Гребля на шлюпках, байдарках.   

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Гуртківці повинні знати:   



− основні принципи підготовки дистанції, визначення контрольного - часу 

та інтервалу старту;  

− поліспасти прості та складні;  

− тактичні прийоми в спортивному орієнтуванні: за азимутом з 

упередженням, біг у мішку‖ тощо;  

− принципи визначення результатів;  

− основи тактики дій учасників на дистанції;   

− основні вимоги до фізичного стану спортсмена;  

− методику самоконтролю функціонального стану організму.  

 

Гуртківці повинні вміти:  

− розробляти тактику подолання різноманітних дистанцій, в тому числі і 

рятувальних робіт;  

− складання легенди дистанції для змагань (напрями руху, орієнтири, 

відстані, перешкоди, рельєф, рослинний покрив тощо);   

− проводити позамасштабну окомірну зйомку невеликих ділянок 

місцевості; 

− вибірати шлях по орієнтирах рельєфу, збереження напрямку руху по 

орієнтирах рельєфу долати природні перешкоди з переліку, наведеним у 

програмі;  

− складати тактичний план виступу на дистанції;  

− організовувати прості та склдані поліспасти виконувати нормативи з 

фізичної культури, прийняті для своєї вікової групи;  

− долати дистанції 4 5 класу в туристському багатоборстві;   

− брати участь у змаганнях з спортивного орієнтування в заданому напрямі, 

по  

− маркірованій трасі, за вибором.   
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