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Біографія 

Венгерак 

 Наталія Орестівна 

Народилась 27 січня 1999 року  

у місті Львів. 

Освіта: 

1. Спеціалізована школа №197 ім. Дмитра 

Луценка 2005-2014 р.; 

2. Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, гурток 

пішохідного туризму «Вершина», 2010-2016 р.; 

3. Коледж морського та річкового флоту Київської державної академії 

водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного, 

спеціальність – правознавство, 2014-2018 р.; 

4. Державний університет інфраструктури та технологій, спеціальність – 

правознавство, 2018-2020 р. 

Курси: 

1.  Організатор спортивного туризму, посвідчення №502/18, наказ №30, від 

04.05.2018 р. Київський центр дитячо–юнацького туризму, краєзнавства та 

військово – патріотичного виховання; 

2. Асоціація інноваційної та цифрової освіти, курс “Мистецтво викладання”, 

сертифікат № 16779271 від 07.04.2021 р.; 

3. Національна психологічна асоціація України, курс “ Зміна клімату, 

психічне здоров'я та усвідомлена поведінка щодо навколишнього середовища”, 

сертифікат № 4853966 від 03.02.2022 р.  

Атестація: 

Київський університет імені Бориса Грінченка, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК 02136554/6415 – 20, з вересня 2019 по квітень 2020 р. - професійно 

орієнтований курс для керівників гуртків спортивного напряму та туристсько-

краєзнавчої роботи закладів освіти. 

  



Похідний досвід 

2021 рік - 2 ст. ск. - Карпати - 40 км - с. Ізки - смт. Воловець 

 

2021 рік - І к. ск. - р. Дністер - 158 км - с. Довге - м. Заліщики 

 
2019 рік - І к. ск. - Карпати - 134 км - с. Кваси - м. Рахів 

 

2018 рік. - 3 ст. ск. - Карпати  - 63 км - смт. 



 Воловець – с. Пилипець - смт. Воловець 
 

 

2017 рік - 2 ст. ск. - Карпати - 40 км -   

урочище Драгобрат -г. Стіг - с. Ясіня 

 

 

  



2014 рік - 3 ст. ск. - Карпати - 77 км - с. Осмолода - с. Бистриця 

 
2013 рік - 2 ст. ск. -  Крим - 52 км - м. Бахчисарай - с. Терновка 

 

 

 

  



Спортивний досвід   

Участь у змаганнях з пішохідного туризму 

 

Участь у змаганнях з водного туризму   

 

Участь у рятувальних роботах

 

Участь у змаганнях зі спортивного орієнтування 



 

Участь у конкурсах  

 

Участь у краєзнавчих квестах 

 



Участь у тренувальних зборах  

 

Участь у міських туристсько-краєзнавчих зльотах 

 

 

 

  



ПРОГРАМИ  ГУРТКА 

пішохідного туризму «Вершина» 

 Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

напряму «ЮНІ ТУРИСТИ - КРАЄЗНАВЦІ» 1 рік навчання;  

Адаптовано: Венгерак Наталія Орестівна – керівник гуртка пішохідного туризму 

Центру позашкільної роботи. 

Рецензенти: Ковганич Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи. 

Кириченко Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України 

ПОГОДЖЕНО: Протокол засідання науково-методичної ради Центру 

позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; 27 серпня  2019 року  № 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол засідання науково-методичної ради управління 

освіти,  молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації;  29 серпня  2019 року  № 1 

 

 Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

напрямку «ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ» (3 роки навчання); 

Адаптовано: Орешина Людмила Валеріївна – керівник гуртка пішохідного 

туризму «Вершина» Центру позашкільної роботи. 

Рецензенти: Ковганич Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи. 

Кириченко Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України 

ПОГОДЖЕНО: Протокол засідання науково-методичної ради Центру 

позашкільної роботи Святошинського району м. Києва; 27 серпня  2019 року  № 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол засідання науково-методичної ради управління 

освіти,  молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної 

адміністрації;  29 серпня  2019 року  № 1 

  



ГЕОЛОКАЦІЯ ГУРТКА 
Гурток  пішохідного туризму «Вершина» працює на базі  

спеціалізованої школи № 197  імені Дмитра Луценка, за адресами: 

Середа:  15-15 - 20-00 

 Вул. Василя Кучера, 6А, (початкова школа), спортзал 

 50.422147,30.387168  

Субота, Неділя: 10-00 - 14-45 

 Вул. Генерала Потапова, 12, (старша школа), спортзал 

 50.423399,30.389045 

 

 



ПАРТНЕРСТВО ТО «ВЕРШИНА» 

 ЦТКУМ Святошинського району, сш №40,  сш № 235, сш №102 – 

організація і проведення спільних тренувань, змагань, Кубків, тренувальних 

зборів, екскурсійних виїздів. 

 Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання – допомога в проведенні змагань та конкурсів, 

співпраця з маршрутно-кваліфікаційною комісією. 

 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА 

РОУП-ДЖАМПІНГУ "ЕКСТРІМ ТРЕЙЛ" – організація і проведення 

масових заходів, зборів, походів. Матеріально-технічна допомога юним 

туристам.  Особистісний приклад успішного спортсмена, людина ЗСЖ, 

цікаві та багатогранні приклади різноманітності спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи гуртка у 2021-2022 н.р. 

 

 

XV ВІДКРИТИЙ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИЙ ЗЛІТ 

УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  

м. КИЄВА, ПРИСВЯЧЕНОГО ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ТУРИЗМУ  

 

25 вересня 2021 року туристи нашого району зібрались у Святошинському 

лісі неподалік  Рибного господарства на традиційний 15 туристсько-

краєзнавчому зльоті закладів освіти, присвяченому Дню Туризму. 

Честь нести прапор на відкритті змагань була надана представникам 

старшої команди нашого центру, як переможцям попереднього зльоту. Тож під 

гімн України вони гордо прокрокували на галявині відкриття! 

Команда  ЦПР Святошинського району була представлена у всіх вікових 

категоріях: молодша, середня, старша та педагоги. Програма зльоту включала 

такі основні види: спортивний туризм (смуга перешкод), спортивне 

орієнтування, водний туризм (заплив на байдарці та катамарані) та  туристські 

конкурси: в’язання вузлів, фотоконкурс «Україна мандрує», «Туристський 

сніданок» та  туристська пісня. 

Водний туризм був дуже цікавим для молодших туристів, які перші рази 

спробували тримати весла і приміряти спас. жилети. Орієнтування було не 

складним, тож для більшості дистанція за вибором здалась легкою. Смуга 

перешкод, здивувала новим етапом – «Петлі», де треба було показати всю свою 

силу та кмітливість. 

Діти та педагоги впевнено виконували всі завдання і показали непогані 

результати. Але остаточні підсумки будуть через декілька днів, тож чекаємо на 

офіційне їх оголошення. 

  



 

        
 

       

 



Відкриті міські змагання з техніки велосипедного  

та водного туризму учнівської молоді м. Києва 

 
 

 26 вересня 2021 року на в районі ТЕЦ-5, неподалік метро Видубичі пройшли 

міські змагання з техніки велосипедного та водного туризму. 

 Команда ТО «Вершина», керівники Орешина Л.В. та Венгерак Н.О., також 

взяли участь у цих випробуваннях. 

 Водний туризм включав запливи на катамаранах,  на дистанціях «слалом» та 

«спринт». Вело змагання проводяться на дистанціях: «фігурне водіння» та 

«велокрос». 

 Якщо з велосипедом юні туристи впорались легко, то водна стихія нам далася 

тяжкувато. Течія вносила свої корективи в проходження дистанції і додавала 

екстриму, особливо молодшим учасникам. Та все ж таки всі впорались з 

завданням, здобули гарний досвід запливів на стрімкій течії та отримали море 

емоцій.  

  З нетерпінням чекаємо на оголошення офіційних результатів! 

 

 



  
 

  
  

  
  

       



Осінній похід по Боржаві 

 
13-18 жовтня 2021 року вихованці ТО «Вершина» з керівниками Орешиною 

Л.В. та Венгерак Н.О. вирушили в похід до осінніх Карпат. Маршрут пролягав від 

села Ізки до смт. Воловець по гірському масиву Боржава, з відвідуванням 

водоспаду Шипіт. 

Особливістю походу було те, що діти повністю самі готували і 

організовували похід та розробляли маршрут. Навіть керівниками походу були 

призначенні діти. Щоб групи були більш мобільні ми розділили їх на дві підгрупи: 

хлопці та дівчата, у яких був свій керівник, свій план походу, окреме меню і т.д. 

Погода сприяла проходженню маршруту, опадів майже не було, а 

температура не опускалась нижче нуля, тож осінній похід видався доволі 

комфортним.  Маршрут обидві групи пройшли повністю, виконавши всі 

поставлені завдання і відпрацювавши на практиці рятівні роботи у горах та 

подолання природних перешкод у реальних умовах походу. 

На зворотному шляху до доду ми завітали до Львова, де діти змогли 

прогулятись містом, скоштувати різних смаколиків та помилуватись старовинною 

архітектурою та доторкнутись до багатовікової цікавої історії. Але часу на огляд 

такого міста замало, тож ми обов’язково сюди ще повернемось! 

Самоорганізація, прийняття рішень та відповідальності за власні дії, це те 

чого нинішнім дітям не вистачає у сьогоденні, тож ми надали їм можливість 

спробувати свої сили та оцінити їх можливості. Підсумовуючи можна сказати, що 

діти впорались з поставленими цілями та здобули неоціненний досвід. 

 



 

   

  

  

 

  



Похід вихідного дня на Лису гору 

 
20 листопада 2021 року вихованці ТО «Вершина» вирушили у похід 

вихідного дня на Лису гору. Ціль походу була пройти маршрут, який тиждень 

тому діти долали на онлайн орієнтуванні сидячи вдома за своїми моніторами.  

Погода сьогодні порадувала, незвична  для листопада сонячна і ясна, тож 

настрій для подорожі був чудовий. Зайшовши в ліс діти дістали свої карти зі 

змагань і змогли прослідкувати весь маршрут за своїми відмітками. Поглянути 

на свої помилки в реалі на місцевості, оцінити особливості рельєфу та перепади 

висот.  

Звісно ж орієнтування на місцевості та ще й з друзями нам подобається 

більше ніж онлайн завдання, тому юні туристи завзято долали маршрут.  

Дійшовши до останнього контрольного пункту ми проаналізували 

помилки, підвели підсумки і оголосили результати змагань.  

До речі у нас є призери, тож вітаємо їх: 

Раткова Анастасія – 1 місце, дівчата старший вік; 

Загайко Вероніка - 3 місце, дівчата старший вік; 

 Салій Соломія - 3 місце, дівчата середній вік; 

Загайко Леонід - 3 місце, хлопці середній вік; 

Солошенко Захар – 2 місце, хлопці молодший вік. 

А за чудовою туристською традицією, будь який похід не обходиться без 

багаття та смаження сосисок на ньому. Тож юні туристи, ще раз проявили свої 

навички по збиранню дров та розпаленню вогнища і звісно ж по поїданню 

сосисок.  

  

 



  

    

  

    
   

 

  



Похід вихідного дня Голосіївський ліс 

 
7 листопада 2021 року молодша група наших туристів разом з Наталею 

Орестівною відправилась у похід вихідного дня еко стежкою в Голосіївському 

лісі. Свій маршрут група розпочала від вулиці Полковника Потєхіна, що дотична 

до території виставкового центру. Діти мандрували осіннім лісом і вивчали його. 

На маршруті зустрічаючи пам’ятки природи, такі як найбільший дуб в 

Голосіївському лісі - «Дуб Слави», знайомились з екосистемою лісу. Виконуючи 

завдання на еко стежці, юні туристи поповнювали  свої знання та знайомились з 

природою рідного краю. Заняття дуже пізнавальне та корисне.  

Наприкінці подорожі  група долучилась до старшої групи «Вершини» та мали 

практичне заняття з розведення вогнища. Де діти відпрацювали такі важливі 

моменти як збирання дров, розкладання різних типів багаття та спробували 

розвести вогонь лише сірниками. На завершення ми посмажили на вогнищі хліб 

та сосиски, перекусили та відправились додому. 

    

    
 

  



Орієнтування в Голосієво 

         
7 листопада 2021 року – середня та старша група ТО «Вершина» вирушила до 

Голосіївського лісу на заняття зі спортивного орієнтування на місцевості. Рельєф 

даного лісу дуже насичений і чітко виражений з різкими перепадами висот, з 

цікавили елементами, водними об’єктами та гарно розвиненою мережею стежок. 

Тож заняття  видалось дуже цікавим і інтенсивним. Вся дистанція складала майже 

6 кілометрів і включала 16 контрольних пунктів. Так що спортсменам було де 

попотіти та заблукати. Не всі виконали завдання досконало, та все ж знайомство 

з новою місцевістю вдалось.  Локація має гарний потенціал для занять, тож 

приїдемо сюди ще. 

Наприкінці заняття ми долучились до молодшої групи та мали практичне 

завдання з розпалення багаття. Повторення пройденого матеріалу завжди 

відкриває для нас щось нове, а ще нові умови формують новий досвід. 

 

 



Скелелазіння 

 
4 грудня 2021 року вихованці ТО «Вершина» взяли участь у відкритих 

змаганнях  школярів Шевченківського району міста Києва зі скелелазіння, що 

проходили на базі сш № 102.   

Після залікових стартів діти мали можливість спробували свої сили на 

різних маршрутах. Новачки без усілякого страху лізли на маршрути дорослих, 

випробовуючи себе, більш досвідчені відпрацьовували швидкість, а дехто 

втомився вже після перших спроб, але з захопленням спостерігав за дійством. 

По завершенню було проведено нагородження і переможці отримали 

дипломи та медалі. Море емоцій та яскраві враження подарували організатори 

змагань дітям. Тож висловлюємо щиру подяку сш № 102 за таку можливість для 

наших вихованців. Дякуємо за співпрацю та сподіваємось на нові запрошення!  

  



     

 

          

 
  



Учбово-тренувальні туристські збори в Карпатах 

 
З 23 по 30 грудня 2021 року вихованці ТО «Вершина» вирушили до 

зимових Карпат на збори. Гори зустріли юних туристів засніженими схилами, 

тож було де провести тренування.  

Ми провели ряд тренувань з техніки пішохідного туризму в складних 

погодних умовах. Відпрацювали проходження підйомів та спусків на місцевості, 

провели тренування з елементами рятувальних робіт, відпрацювали роботу з 

льодорубами не схилах та траверсах. Також здійснили сходження на найближчі 

вершини Сколівських Бескидів, потопаючи в снігу і прокладали собі стежку по 

сніговим заметам. Провели традиційний конкурс вузлів з солодкими призами. А 

на завершення провели нічні рятувальні роботи з наданням першої невідкладної 

допомоги на місці та транспортуванням умовно потерпілого на базу з виконанням 

алгоритму дій при гіпотермії. 

В день від’їзду ми відправились на чудову та пізнавальну екскурсію в 

Тустань. Це - середньовічна наскельна фортеця-град і митниця IV—XVI століть, 

давньоруський наскельний оборонний комплекс, залишки якого розташовані 

в Українських Карпатах (Східних Бескидах), у Стрийському районі Львівської 

області, поблизу с. Урич.  

Діти відвідали фортецю, фестивальну галявину та музей – отримали багато 

цікавої інформації та заряд позитивних емоцій від екскурсії. 

 



   
 

   
 

   
 

   
  



Відкрита юнацька першість Оболонського району 

 зі спортивного туризму в закритих приміщеннях  

"Меморіал Олександра Бравермана" 
  

 
 

15-16 січня  команди ЦПР Святошинського району брали участь у  Відкритій 

юнацькій першості Оболонського району зі спортивного туризму в закритих 

приміщеннях "Меморіал Олександра Бравермана". Змагання проходили три дні, 

відповідно по класам, І, ІІ та ІІІ. 

Наші вихованці  виступали у ІІ класі дистанції, середній вік та у ІІІ класі 

дистанції, старша вікова група. Якщо середня група завзято та впевнено долала 

дистанцію, то старшим було не переливки. Виснажливо фізично та морально, 

долати запропоновані перешкоди, знаходячись на висоті 7 метрів. Складність 

полягала у тому, що у нас не має можливості тренувати таку техніку за браком 

відповідних умов (обладнаного приміщення), та все ж спробувати було варто.  Це 

перші змагання такого рівня для даних груп. Діти отримали неоціненний досвід 

та змогли випробувати свої сили.  

Велика вдячність організаторам за запрошення та за проведення змагань на 

професійному рівні. Діти залюбки відвідують такі заходи. Карантинні обмеження 

звісно псують атмосферу  та масовість змагань, але в нинішні часи добре що такі 

заходи все ж таки  проводяться. Тож змагальний рік розпочато, а нам є над чим 

працювати! 

 

 
 



      

       
 

      
 

        
 

  



 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 
ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ СВЯТОШИНСЬКОГО  

РАЙОНУ М. КИЄВА 

ТВОРЧЕ  ОБ’ЄДНАННЯ “ВЕРШИНА” 

 

Керівник гуртка - Венгерак Наталія Орестівна 

Місце проведення заняття - м. Київ, вул. Василя Кучера, 6а, спеціалізована 

школа № 197 ім. Дмитра Луценка  

Група № 1  “Юні туристи - краєзнавці” - початковий рівень  

Дата проведення заняття - 16.02.2022  

ТЕМА: Туристське спорядження (Розділ ІІ. туристсько - спортивна підготовка). 

  

 

«ТУРИСТСЬКЕ СПОРЯДЖЕННЯ»  

     Мета заняття: ознайомити гуртківців з загальними вимогами до туристського 

спорядження; сформувати знання про особисте, групове та спеціальне 

спорядження для пішохідного туризму; відпрацювати навички встановлення 

туристичного намету та правильного укладання туристичного рюкзака; 

виховувати почуття командної роботи; виховувати інтерес до туристських 

подорожей;  



     Методи заняття: словесні, наочні, практичні  

     Тип заняття: очне, практичне 

     Форма заняття: групова 

     Обладнання заняття: рюкзак, каремат, спальник, сидушка, намет, тент; 

 

 ХІД ЗАНЯТТЯ  

І. Організаційна частина 

  Привітання, оголошення дітям теми заняття, визначення мети, коротка 

демонстрація обладнання, оголошення очікуваних результатів від заняття (діти 

повинні навчитися правильно укладати рюкзак, одягати та знімати його, 

підтягувати та регулювати під себе; встановлювати намет та навішувати тент); 

 

ІІ. Основна частина 

  Що необхідне для нормального життєзабезпечення туриста під час 

подорожей по рідному краю з урахуванням жорстко лімітованої ваги рюкзака? 

Потрібне - туристське спорядження.      

 

  Туристичне спорядження — це предмети і матеріали, які використовуються 

під час туристичного походу. Спорядження має бути легким, міцним, надійним, 

компактним та зручним. Відповідати кліматичним умовам, меті, способу 

проведення, технічних складностей маршруту, природно кліматичних умов 

району подорожі і тривалості походу. Від того, як буде екіпірований турист, 

залежить його здоров'я та успішність походу. 

Туристське спорядження  поділяється на індивідуальне та групове. До 

індивідуального спорядження відноситься: рюкзак, спальний мішок, каремат, 

накидка від дощу, трекінгові палки, ліхтарик, документи, миска, кружка, ложка, 

туалетні приналежності (рушник, мило, зубна щітка та зубна паста, носовички 

тощо). 

      Рюкзак - (40-80 літрів) — розміри залежать від кількості речей (зазвичай, 

чим більше рюкзак, тим більше непотрібних речей беруть із собою:)  У піших 

походах єдиним засобом транспортування вантажу служить рюкзак. Що несуть 

туристи в своїх рюкзаках? По-перше – одяг і змінне взуття. По-друге, особисте 



спорядження (спальний мішок, килимок, особистий посуд). По-третє, певну 

частину спільного (групового) вантажу. Це продукти харчування й бівачне 

спорядження – намети, пристосування для багаття та інвентар (сокира, пилка,  

маленька бівачна лопатка), посуд для приготування їжі. 

      Промисловість випускає велику 

різноманітність рюкзаків, необхідно, щоб 

рюкзак був із міцної тканини, бажано щоб 

він мав каркасну анатомічну спинку. Слід 

також звернути увагу на надійність 

заплічних ременів, які повинні бути 

широкими. Добре, якщо рюкзак має ємні 

кишені і при цьому у нього невелика вага. 

Для рюкзака слід мати проникаючу 

вкладку, яка  охороняє від промокання 

вмісту рюкзака у випадку дощу або  

необхідності поставити рюкзак на мокру землю. 

      Укладання рюкзака.  При укладанні рюкзака  необхідно дотримуватися 

таких правил. Оптимальним вважається такий розподіл вантажу в рюкзаку, при 

якому центр ваги (центр маси) рюкзака виявляється біля спини того, хто несе 

рюкзак. Спочатку укладають згорнутий по ширині рюкзака спальний мішок, 

завернувши його на дні рюкзака і на спинку. На дно рюкзака слід складати більш 

важкі речі, а у верхній частині повинні знаходитися легкі. Казан для приготування 

їжі можна  загорнути в поліетиленовий кульок і поставити на дно рюкзака, 

заповнивши його дрібними речами (консервні банки та інше). Килимок кладуть у 

рюкзак, скрутивши трубкою. 

   Спальний мішок - 

повинен відповідати погодним 

умовам (в ідеалі температура 

комфорту спальника повинна бути 

на 5 градусів вище найнижчих 

прогнозованих температур, для 



дівчат бажано ще вище). Вкрай бажано, щоб вага спальника становила 10-15% від 

ваги рюкзака в зборі. Бувають за формою ковдрами або коконами.  

     Килимок (пінка , каремат) — це ваш 

матрац на час походу. Килимок повинен 

бути легким і міцним. 

  Сидушка — невеликий шматочок 

килимка (пінки, каремата). За допомогою 

паска прикріплюється до п'ятої точки і 

дозволяє сидіти практично на будь-яких поверхнях, без небезпеки забруднитися, 

застудитись тощо. Без сидушки часто можна обійтися, але іноді вона буває до речі. 

Групове спорядження— це предмети і матеріали, які використовуються 

всіма учасниками походу. Добір групового спорядження залежить від кількості 

учасників, складності походу та ін.  До групового спорядження відноситься: 

намети , тенти, каністри для питної води, котли туристські, відра металеві, сокира, 

тощо. 

    Намет (або навіть місце в 

наметі) -  туристичний намет 

повинен бути двошаровим (він 

найкраще захищає від опадів, а ще 

не дає змокнути речам всередині 

намету від конденсату) і важити 

близько 1,2 кг на людину .  

   Казанки, відра, триноги, перекладини з набором  гачків – це все  предмети 

похідної кухні, яка є  однією  з основних складових правильної організації походу.  

В приготуванні їжі на кострі є більше романтики аніж на примусах чи іншим 

способом. Пальник і газові балони, залежно від специфіки походу, можуть бути і 

відсутніми в переліку спорядження. Черпак, дошка для нарізки продуктів , губка 

для миття котлів, пилка, сокира, сірники, запальнички, ніж, карта місцевості, 

компас, ремнабір, рукавиці для роботи біля вогню. Обов’язковою в поході є 

медична аптечка. 



 Для багатоденних походів в аптечці повинні бути : бинти широкі та вузькі, 

еластичні, лейкопластирі, вата, йод, зеленка, фталазол, термометр, вугільні 

таблетки, анальгін, аспірин, таблетки від кашлю, липучий пластир (широкий і 

вузький), джгут гумовий. 

    Спеціальне спорядження — предмети які необхідні при певні специфіці 

походу: мотузки, карабіни, льодоруби, кішки, крюки, захисна каска, лавинна 

лопата, байдарка, рятувальні жилети, лижі; 

ІІІ Заключна частина 

     Після проговорення основної частини та викладення матеріалу, діти 

спробували спаковувати рюкзак, правильно його одягати та знімати. Вихованці 

поділились на команди і одна частина встановлювали намет, інша навішували  

туристичний тент, потім команди змінились. В кінці ми проговорили все, що 

вивчили за заняття та домовились, що на наступному тренуванні спробуємо 

встановити намет іншого зразка.   

 

 

 

 

 

  



МОЇ ЗДОБУТКИ ТА ВІДЗНАКИ 

 

 

 

 



 



 



 

  



 

  



МОЇ НАГОРОДИ 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


