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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ з дисципліни  

«ТУРИЗМ І ТУРПОХІД» 

 

Курс ІV 

Спеціальність (спеціалізація) 014 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: 

Письмова / усна / комбінована 

Письмова 

Тривалість проведення: 2  години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 

40 балів 

 

Критерії  оцінювання: 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) 

несуттєвих помилок (вищий рівень) 

36 – 40 

Дуже добре 

Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) 

несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

31 – 35  

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-

2) суттєвих помилок (середній рівень) 

21 – 30  

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) 

суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

16-20 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

11-15 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні 

вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

6-10 

Незадовільно 1-5 



З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння 

відсутні) 
 

Критерії оцінювання: тести 20 балів, письмова відповідь на 2  питання – 20 балів 

 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма з фізичної культури для учнів 

5-11 класів ЗОШ 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Історія розвитку туризму та турпоходу. Класифікація видів туризму та їх 

специфічні відмінності. 

2. Особисте та групове туристичне спорядження.  

3. Підготовка до походу та подорожі. Обов’язки у туристичній групі.  

4. Організація туристичного побуту. Харчування у туристичному поході. 

Привали та ночівлі.  

5. . Правила руху у поході, подолання перешкод.  

6. Техніка безпеки при проведенні туристичних походів, занять. «Школа 

виживання». 

7. Підведення підсумків туристського походу. 

8. Уявлення про топографічну та спортивну карту. 

9. Компас. Робота з компасом. 

10. Орієнтування по сторонам горизонту, місцевим предметам та вимірювання 

відстані. 

11. Лікарняний контроль, самоконтроль у туризмі та турпоходах. 

12. Перша медична допомога в туристських походах. 

13. Загальна фізична підготовка в туризмі. 

14. Спеціальна фізична підготовка в туризмі. 

 

 

 

Екзаменатор _____________ _______________ В.М. Удовський 

Голова циклової комісії_______ ____________ Н.О. Колоскова  


