
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

«Юний турист»  

 

Наровлянський Олександр Данилович,  

заступник директора  

Українського державного центру  

туризму та екскурсій учнівської молоді. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Умови дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в більшості випадків 

передбачають перебування дітей у природі, біля водойм, у лісі, в горах тощо. 

Це створює надзвичайно сприятливі умови для організації туристсько-

краєзнавчої роботи, ознайомлення дітей з початковими туристськими знаннями 

та вміннями.  

Навчальна програма реалізується в гуртку туристсько-краєзнавчого 

спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на 

дітей віком від 10 до 16 років. 

Метою програми є формування у дітей  життєвих, зокрема 

здоров’язберігаючих компетенцій, створення умов для залучення їх до 

здорового способу життя шляхом використання засобів спортивного туризму.  

Основні завдання програми полягають у тому, щоб ознайомити дітей з 

початковими відомостями з туризму та орієнтування, виховати у них інтерес до 

туристських подорожей, бережливе ставлення до природи. 

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.  

Програма передбачає проведення теоретичних та практичних занять. 

Бажано організовувати одноденні походи, екскурсії. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Назва теми Кількість годин 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Усього 

1. Вступ 1 - 1 

2. Орієнтування в туристському поході 1 2 3 

3. Туристське спорядження 1 1 2 

4. Рух в туристському поході 1 5 6 

5. Туристський побут 1 2 3 

6. Підсумок - 1 1 



 Разом  5 11 16 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.)  

Поняття про туризм. Техніка безпеки під час проведення занять у 

приміщеннях, спортивних залах, спортивних майданчиках та на місцевості. 

Протипожежна безпека в лісопарковій зоні, в туристських подорожах.  

 

2. Спортивне орієнтування (4 год.) 

Теоретична частина. Умовні топографічні знаки. Вимірювання відстаней 

на карті та на місцевості. Загальні відомості про орієнтування на місцевості. 

Компас і його будова. Масштаб карт. Орієнтування по компасу, карті, за 

місцевими предметами та ознаками природи. Визначення на карті точки свого 

місцезнаходження.  

Практична частина. Робота з компасом, визначення азимутів на 

місцевості. Рух за вказаним азимутом. Визначення сторін горизонту за 

місцевими предметами. Користування картами та схемами на місцевості. 

 

3. Туристське спорядження (2 год.) 

Теоретична частина. Групове та особисте спорядження для туристської 

подорожі в залежності від району подорожі, способу пересування, пори року та 

погоди, терміну подорожі. Види рюкзаків, наметів, спальних мішків та ін. 

Основні вимоги до спорядження.  

Практична частина. Встановлення наметів. Пакування спорядження та 

укладка рюкзака. 

 

4. Рух в туристському поході (6 год.) 

Теоретична частина. Прийоми подолання невисоких перешкод на 

стежках – стовбурів повалених дерев, окремих валунів. Прийоми руху на 

підйомах і спусках в різних умовах. Способи подолання лісових завалів, 

буреломів, вітровалів, канав, ям тощо.  

Типи боліт, ознаки їх прохідності. Способи подолання легкопрохідних 

боліт. Взаємодопомога і надання допомоги загрузлому в болоті. 

Способи подолання водних перешкод: вбрід, по камінню, по містках, по 

колоді, «маятником».  

Практична частина. Рух через болото по купинах, за допомогою 

жердини; подолання річки вбрід; подолання канави, струмка, рову, неширокої 

річки за допомогою підвісної мотузки («маятником»); переправа по мотузці з 

поручнями; переправа через річку, яр по колоді. 



В’язання вузлів: провідник, швейцарський провідник («вісімка»),  

прямий, схоплюючий («прусик»). 

 

5. Туристський побут (3 год.) 

Теоретична частина. Туристський бівуак. Загальні вимоги до місць 

привалів та ночівель. Вибір місця для бівуаку. Різні типи багаття та їх 

призначення. Розпалювання багаття. Протипожежна безпека. Харчування в 

туристському поході.  

Практична частина. Складання списку необхідних продуктів та меню 

для одноденного походу. Організація бівуаку. Розпалювання багаття. 

Користування сокирою, пилкою, лопатою. 

 

6. Підсумок (1 год.) 

Туристичний похід. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

 основні правила безпеки учасників туристських походів та змагань;  

 основні правила орієнтування на місцевості, порядок роботи з картою і 

компасом при орієнтуванні на місцевості; 

 загальнотуристське спорядження для походу по рідному краю; 

 перелік спорядження для одно- дводенного походу по рідному краю. 

 

Вихованці мають вміти: 

 орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити 

нескладні маршрути за легендою; 

 рухатися по слабо пересіченій місцевості, заболочені ділянки по купинах 

чи жердинах, яри по колоді чи мотузці з перилами; 

 в’язати основні туристські вузли (провідник, швейцарський провідник 

(«вісімка»),  прямий, схоплюючий («прусик»). 

 встановлювати намет, розпалювати вогнище в простих погодних умовах;  

 оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців; 

 співпрацювати та розподіляти обов’язки під час колективної роботи. 

 


