
Реферати для студентів 1 курсу (1 та 2 семестри) – туризм. 
 
1. Основні етапи та історія розвитку спортивного туризму в Україні. 
2. Стан та принципи розвитку спортивного туризму в Україні. 
3. Спортивний туризм в системі фізичної культури, спорту та туризму. 
4. Характеристика спортивного туризму як виду спорту. 
5. Керівні та нормативні документи зі спортивного туризму. 
6. Види спортивного туризму. Їх особливості. 
7. Пішохідний туризм. 
8. Гірський туризм. 
9. Велосипедний туризм. 
10. Водний туризм. 
11. Спелеотуризм. 
12. Лижний туризм 
13. Спеціальне спорядження в спортивному туризмі. 
14. Вузли, що використовуються в спортивному туризмі. 
15. Основи топографії та орієнтування на місцевості. 
16. Змагання зі спортивного туризму. 
17. Суддівство змагань та визначення результатів в спортивному 
туризмі. 
18. Основні положення системи забезпечення безпеки в спортивному 
туризмі. 
19. Забезпечення безпеки людини в природних умовах. 
20. Медико – гігієнічні аспекти в туристському поході. 
21. Перша медична допомога. 
22. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини. Роль 
туризму в цьому. 
23. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема. Роль 
туризму в цьому. 
24. Загартовування і здоров'я людини. Роль туризму в цьому. 
25. Принципи правильного харчування, і використання їх в туристському 
поході.  
26. Харчування під час фізичних навантажень, та при заняттях спортивним 
туризмом. 
27. Здоровий спосіб життя і його складові. Вплив занять спортивним 
туризмом на здоровий спосіб життя. 
 
 
Теми рефератів для студентів 2 курсу (3 та 4 семестри) – туризм. 
 
1. Класифікація спортивного туризму. Класифікація походів. 
2. Комплектування туристської групи. Вимоги до учасників туристських 
походів різної складності, їх права та обов’язки. 
3. Індивідуальне спорядження для багатоденних походів: характеристика, 



особливості, підготовка, використання. 
4. Основні перешкоді в спортивних походах з різних видів туризму. 
5. Індивідуальне та групове спорядження для занять різними видами туризму. 
6. Техніка та тактика різних видів туризму. 
7. Змагання з техніки пішохідного туризму. 
8. Змагання з техніки гірського туризму. 
9. Змагання з техніки велосипедного туризму. 
10. Змагання з техніки водного туризму. 
11. Змагання з техніки спелеотуризму. 
12. Змагання з техніки лижного туризму. 
13. Елементи техніки бівачних робіт. 
14. Елементи техніки і тактики переправ. 
15. Елементи техніки і тактики подолання сніжно-фірнового рельєфу. 
16. Елементи техніки і тактики подолання льодового рельєфу. 
17. Елементи техніки і тактики страхування на різних типах рельєфу. 
18. Елементи техніки і тактики рятувальних робіт підручними засобами. 
19. Елементи техніки гірського туризму. 
20. Елементи техніки спелеотуризму. 
21. Елементи техніки лижного туризму. 
22. Елементи техніки водного туризму (байдарки та катамарани). 
23. Особливості забезпечення безпеки в походах за різними видами туризму. 
24. Організація та управління спортивним туризмом в Україні. 
25. Організація спортивних змагань зі спортивного туризму. 
26. Схема організації спортивних походів. 
27. Склад і обов’язки суддів на змаганнях зі спортивного туризму. 
28. Класифікація перешкод в різних видах туризму, та техніка їх подолання. 
29. Техніка проведення рятувальних робіт на змаганнях з пішохідного та 
гірського туризму. 
 
 
 
Теми рефератів для студентів 3 курсу (5 та 6 семестри)– туризм. 
 
1. Характеристика основних документів, що регламентують спортивний 
туризм учнівської та студентської молоді. 
2. Основні положення до системи безпеки в спортивному туризмі. 
3. Імовірнісний підхід до оцінки безпеки в природних умовах. 
4. Аптечка туриста. Перша медична допомога в туристських походах. 
5. Основні завдання, принципи та методи спортивно-туристської підготовки. 
6. Зміст спортивно-туристської підготовки. 
7. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності при заняттях спортивним 
туризмом. 
8. Адаптація до аеробних і силових навантажень при заняттях спортивним 
туризмом. 
9. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності при заняттях 



спортивним туризмом. 
10. Оцінювання рівня фізичної підготовленості при заняттях спортивним 
туризмом. 
11. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час 
рухової активності при заняттях спортивним туризмом. 
12. Визначення цілей тренувальних програм при заняттях спортивним 
туризмом. 
13. Методики аеробного тренування в спортивному туризмі. 
14. Методики анаеробного тренування в спортивному туризмі. 
15. Методики силового тренування в спортивному туризмі. 
16. Методи відновлення працездатності в спортивному туризмі. 
17. Функціональна активність людини і поняття працездатності людини при 
занятті спортивним туризмом. 
18. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і 
відновлення стосовно до спортивного туризму. 
19. Загальна і спеціальна фізична підготовка в спортивному туризмі, їх цілі та 
завдання. 
20. Розвиток та вдосконалення спеціальних психічних якостей туристів. 
21. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять стосовно до 
спортивного туризму.  
22. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і 
тести з фізичним навантаженням стосовно до спортивного туризму. 
23. Види і зміст педагогічного контролю і самоконтролю в спортивному 
туризмі. 
24. Щоденник самоконтролю при занятті спортивним туризмом. 
25. Загальна фізична та спортивна підготовка в спортивному туризмі. 
26. Спеціальна підготовка в спортивному туризмі. 
 
 
 
 


