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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

з дисципліни «Туризм і турпохід» 

 

Курс: ІV 

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 6 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів 

 

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних завдання, які складаються 

з  20 тестів, які оцінюються в 1 бал кожний і 2 теоретичних питань, які 

оцінюється в 10 балів кожне. 
 

 

Рівень 

знань 

Оцінка за 

10-бальною 

шкалою 

Критерії оцінювання відповіді 

Відмінний 

рівень 

9 – 10 Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад 

матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій та 

взаємозв’язку між ними, вірне розуміння змісту 

основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз 

матеріалу з поставленого питання; 

- демонструє здатність самостійно оцінювати 

різноманітні ситуації та робити власні висновки в разі 

неоднозначності характеру поставленого питання чи 

проблеми.  

Добрий 

рівень 

7 – 8 Студент дав досить повну та логічно обґрунтовану відповідь 

на поставлене питання, але в наявності наступні недоліки:  

- незначні неточності при поясненні;  

- недостатньо розкритий предмет запитання, основні 

поняття носять тезисний характер; 

- оформлення екзаменаційної роботи в цілому є 

акуратним, але містить виправлення; 

- окремі формулювання є нечіткими; є в наявності 

інформація, що не відноситься до змісту 

екзаменаційного питання. 

Задовільний 

рівень 

4 – 6 Студент дав відповідь на поставлене питання, однак 

допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і 

при оформлені відповіді на питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про невірне розуміння 

окремих аспектів поставленого питання; 

- відповідь елементарна, свідчить про недостатню 

обізнаність з основними науковими теоріями і 

концепціями, що стосуються питання; 

- відповідь викладена недостатньо аргументовано, не 

містить аналізу проблемних аспектів поставленого 

питання; 

- у роботі багато грубих орфографічних помилок. 

Незадовіль-

ний рівень 

1 – 3 Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є 

неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо 

принципових аспектів поставленого питання. Аргументація 

відсутня взагалі або ж є абсолютно алогічною. 

 

 

 



Орієнтовний перелік питань: 

 

1.  Назвіть види спортивного туризму 

2.  Опишіть історію розвитку спортивного туризму в Україні. 

3.  Розкрийте правила безпеки під час занять на уроках з елементами 

туризму. 

4.  Назвіть види природних перешкод. 

5.  Розкрийте зміст топографічної підготовки, назвіть види туристичних та 

спортивних мап. 

6.  Назвіть складові похідної аптечки. 

7.  Опишіть основні вимоги до учасників ПВД (походів вихідного дня). 

8.  Назвіть категорії складності походів. 

9.  Перерахуйте особисте спорядження туриста. 

10.  Розробіть план походу вихідного дня. 

11.  Опишіть види багаття та їх особливості. 

12.  Назвіть, що таке «азимут» та спосіб його визначення. 

13.  Опишіть правила організації біваку. 

14.  Назвіть способи орієнтування на місцевості. 

15.  Опишіть види та правила застосування спальників. 

16.  Назвіть основні та допоміжні мотузки які застосовуються в туризмі. 

17.  Перерахуйте групове спорядження в поході. 

18.  Опишіть способи транспортування потерпілого. 

19.  Опишіть техніку і тактику пересувань за допомогою карти та компасу. 

20.  Перерахуйте обов’язки керівника походу. 

21.  Опишіть умовні знаки на мапі. 

22.  Перерахуйте обов’язки завгоспу групи в поході. 

23.  Охарактеризуйте техніку руху по купинам. 

24.  Опишіть орієнтування в заданому напрямку. 

25.  Опишіть режим руху в поході. 

26.  Розкрийте організацію самостраховки при руху по схилу в гору. 



27.  Опишіть орієнтування по сонцю і зіркам. 

28.  Назвіть відмінності верхньої та нижньої страховки. 

29.  Опишіть вимоги до похідного одягу і взуття. 

30.  Назвіть елементи техніки переправи. 

31.  Розкрийте техніку орієнтування на місцевості по місцевим орієнтирам з 

використанням підручних засобів. 

32.  Опишіть елемент групового спорядження «карабіни», їх види та способи 

використання за призначенням. 

33.  Опишіть вимоги, що пред'являються до туристського спорядження. 

34.  Назвіть особливості вибору похідного екіпірування. 

35.  Перерахуйте документи, які необхідно оформлювати для проведення 

спортивного туристичного походу. 

36.  Опишіть обов’язки хронометриста в спортивному поході. 

37.  Поясніть, як виконується командна страховка. 

38.  Опишіть рух по місцевості за допомогою легенди.  

39.  Опишіть привали і ночівлі та необхідне спорядження для них. 

40.  Назвіть форми гірського рельєфу. 

41.  Опишіть техніку подолання навісної переправи. 

42.  Охарактеризуйте особисту страхувальну систему, види та способи 

застосування.  

43.  Опишіть техніку подолання перешкод способом вертикальний маятник. 

44.  Охарактеризуйте техніку транспортування потерпілого способом на 

бухті мотузки. 

45.  Опишіть техніку подолання перешкод по колоді. 

46.  Розкрийте техніку подолання перешкод способом горизонтальний 

маятник.  

47.  Опишіть рух по місцевості по маркерам (маркована траса). 

48.  Розкрийте техніку подолання схилів середньої стрімкості.  

49.  Опишіть виконання нижньої страховки. 

50.  Розкрийте особливості проходження технічного етапу переправа в брід. 



51.  Розкрийте особливості проходження технічного етапу «жердини». 

52.  Опишіть техніку виконання  спуску по вертикальним перилам способом 

«дюльфер». 

53.  Розкрийте особливості проходження технічного етапу «купини». 

54.  Опишіть етапи надання першої медичної допомоги при сонячному ударі. 

55.  Розкрийте особливості орієнтування в лісі. 

56.  Опишіть особливості руху по сніговим схилам. 

57.  Опишіть етапи надання першої медичної допомоги при обмороженні. 

58.  Перерахуйте способи руху по пересічній місцевості. 

59.  Розкрийте правила техніки безпеки при організації та розпалюванні 

багаття. 

60.  Опишіть етапи надання першої медичної допомоги при опіках. 

 

 

 

 

Екзаменатор                               Удовський В.М. 

 

Голова циклової комісії                       Колоскова Н.О. 


