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ВСТУП 

Суспільство і держава приділяють значну увагу розвитку 
активних форм відпочинку, зокрема туризму. Розвиток масового 
спорту, фізичної культури і туризму є одним із засобів, що 
забезпечують право громадян на відпочинок. Туризм у нашій 
країні користується великою популярністю серед усіх верств 
населення. 

Туризм - прекрасний і ефективний засіб виховання здорової і 
загартованої людини. Нехай він не дає такого розвитку мускулатури, 
як інші види спорту, наприклад гімнастика, боротьба, бокс і т. д. Однак 
здоров'ю туриста може позаздрити багато хто. Йому не страшно 
промочити ноги, він не боїться застудитися на вітрі, змокнути під 
дощем. Туризм загартовує так, як жоден інший вид спорту. До того ж 
туризм із його великими, але рівномірно розподіленими в часі наван-
таженнями сприяє лікуванню деяких захворювань. 

Заняття туризмом виробляють у людини ряд дуже корисних 
навичок, наприклад навичка правильної ходьби. Більшість городян, 
використовуючи для повсякденного пересування послуги транспорту, 
проводячи відпустку на терасі будинку відпочинку, у гамаку на дачі, 
буквально відучуються ходити. 

Турист уміє ходити. Володіє він і багатьма іншими, часом дріб-
ними і непомітними навичками, що загалом роблять людину присто-
сованою до життя. Він знає, які дрова добрі для багаття, а які не будуть 
горіти. Він уміє швидко розпалювати вогонь, зварити їжу, правильно 
орієнтуватися і не заблудитися в лісі, швидко полагодить одяг, що 
порвався... Тут мова йде про туристів-почаиківців, а не про дорослих 
туристів-розрядників, що вміють рухатися крізь ліси звіриними 
стежками, у тріскучі морози ночувати на снігу, будувати плоти без 
єдиного цвяха і проходити на них бурхливі річкові пороги і перекати. 

У туристських походах «матеріалізуються» і одержують нове 
звучання багато знань, набутих на уроках географії, біології, 
математики, астрономії , що часом засвоюються формально і 
залишаються, власне кажучи, обтяжливим пам'ять баластом, 
непридатним для жодного вживання. 
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Туризм - засіб розширення світогляду і збагачення д\ . . .. 
життя людей. У туристському поході виробляється умнім 
реборювати труднощі. Ці труднощі лише в окремих випадках м. • • • 
подолати поодинці. Як правило, тільки зусилля всієї групи іш* 
результат. Так, туристи вчаться колективізму не на словах, а іі.і п .. 
Заради загальної справи вони вчаться переборювати втому, стана і 
вище особис тих симпатій і антипатій, допомагати один одному, і и 
чуйними, а якщо потрібно - нещадними до порушників порядку 
Регулярне заняття туризмом виробляє в людей свідому дисципліну, 
наполегливість. 

ІІе можна недооц інювати і того, що д и т я ч о м у Н о с о б л и в о 
підлі і ковому віку влас і имг 11 рій нічиїм до попи ній, незвнчайнос 11, 
до пригод і романтики КоІІ І аК І II. ЩО НІ І .НИНІ, І ІОІОЇ І .ОІ МІ/І И>рОІ І І ІМ 
і хлопцями в нохолі, як правило, нл('ті ато і іпОші іа р,м чиїми 
ніж у школі Поїш гнрииюгії гнрав/к ньому в ІНІ морп іумінпіо і 
встановленню відносин сімпробі і мни і на, що по і їм І І І | І Г М І К ' м і І . О І іі 
у школу. 

11,я книга адресована усім, хто розпочинає туристське життя. 
У виданні конкретно й у доступній формі викладений той 

мінімум знань, що, безумовно, необхідний кожному, хто відправ-
ляється в туристський похід. 

Книга написана з урахуванням досвіду масового самодіяльного 
туризму. 

У книзі викладаються лише елементарні основи техніки і 
тактики пішохідного туризму, головним чином стосовно літніх 
подорожейпо населеній місцевості. Розглядаються,зокрема, питання 
організації групи, вибір маршруту, подається характеристика 
індивідуального і групового спорядження, даються рекомендації з 
приготування їжі в похідних умовах, розведення багаття, підведення 
підсумків походу тощо. 

Значення туризму як однієї з форм фізичного ро ївн і ку, пізнання 
навколишнього світу, всебічного вихован пя п ю/і 1111 и, осі іб./і иво молоді, 
надзвичайно важливе. 
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І. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОХОДУ 

МЕТА ПОХОДУ 

Кожен похід - чи одноденна мандрівка, чи багатоденна подорож, 
повинен мати свою мету. Причому чітко словесно сформульовану і 
доведену до відома кожного учасника походу. 

Мста походу може полягати в тому, щоб пройтися осіннім лісом, 
подихати свіжим повітрям, випробувати па собі оспіване поетами 
очарування цієї норії року. Мета може полягати в тому, щоб відвідати 
якісь місця, що славляться своєю красою. 

Багато людей вважає, що заняття туризмом поліпшує само-
почуття, знімає напругу після трудового тижня. Відправляючись у 
похід, ці люди ставлять перед собою в першу чергу оздоровчі цілі. 

Можна влаштувати похід для того, щоб навчити початківців 
розводити багаття, ставити намет, орієнтуватися на місцевості і т.д. 
Це буде похід з навчальною метою. Іноді йдуть у похід, щоб рухатися 
за компасом, переборювати перешкоди, долати бурхливі пороги чи 
засніжені перевали. Де похід зі спортивною метою. Можна відпра-
витися в похід заради того, щоб побачити якісь краї, наприклад 
Карпатські гори, ознайомитися з побутом і характерами людей, що 
їх населяють. 

Зовсім необов 'язково викладати мету походу казенними 
фразами: «Мета походу полягає в пасивному відпочинку» чи «Мета 
походу полягає в оволодінні активними способами пересування». Не 
обов'язково вживати і саме слово «мета». Можна сказати зовсім 
просто: «Ми особливо поспішати не будемо, нарвемо дорогою квітів, 
назбираємо грибів і ягід. Якщо втомимося, відпочинемо. Пройдені 
кілометри нас не цікавлять, головне - провести з витівками день у 
лісі». Чи так: «Ми пройдемо за день кілометрів 25-30, щоб як слід 
розім'ятися». Імовірно, що при такій постановці питання хтось 
відмовиться від участі в поході і проведе неділю так, як йому звично. 
Зате всі учасники походу однаково зрозуміють його мету і між ними 
не виникне жодних непорозумінь. 
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()і 'іом\ мі• і % її 11 і 'і |х>рмулювати і 
ПОИІДІІМИ і н іп їм \ 'і, і II подумавши, 
вирішить, ІП'11 Іі(>м\ II ЦІ II І II' > І І III п, щоб хлопці 
не очікували ПІД І Ю Ч І / І \ Ш І И І ЧИЇ ІИ' буде, і не 
отримали розчарування Крім мій ш і и ші п. організація 
походу. Якщо мсіа иохиду « но|м п і руні потрібно 
розподілити так: нехай кожіпіп к щи м найкраще 
виходить. Якщо ж група відправ ін< її" м > иям-м п ік по мстою, 
ТО розподіл обов'язків буде ІІІІІІИ,VI НІ р м О і І І І . I I ' , ЩИ и 

нього погано виходить, нехай вчиться, паїіув. ч мін ч и.иіігнж 
Якщо керівник хоче використати похід для Т І <>, ІЦІНИІ.ІИІІІ ПІ І уриє 
тів розводити багаття, він попросить кожного в <я і и і шир 1 

сірники і передбачить тривалий привал, щоб кожен імп іннір,шннм і и 
з вогнем. Отже, маршрут не повинен бути надто тривалим /Іі.що і 
керівник хоче навчити туристів орієнтуватися па місценос-і і кожний 
повинен узяти із собою компас, а денний привал робиться по 
можливості коротким, щоб залишилося більше часу на переходи і 
кожен зміг побувати в ролі ведучого. Маршрут у цьому випадку може 
бути досить затяжним. Для такого походу найкраще обрати кільцевий 
або напівкільцевий маршрут з виходом на одне і те ж місце залізничної 
станції. Лінійний маршрут (з однієї дороги на іншу) для цього походу 
вибирати не рекомендується. 

Ще одна порада щодо мети походу. Не слід планувати надто 
багато цілей. Краще, якщо перед походом буде поставлена тільки одна 
мета. Якщо все-таки намічених цілей дві або більше, потрібно чітко 
виділити серед них основну. Всі інші цілі розглядаються як 
необов'язкові, які виконуються лише тоді, коли залишаться час і 
можливості. 

На жаль, це не завжди розуміють керівники походів. Часто вони 
намічають для 8 -10-денного походу довгий список найрізно-
манітніших цілей. Намагаючись реалізувати всі цілі, керівники іі 
учасники походів мають значні проблеми. Як не плануй, а безліч 
цілей, поставлених перед походом, завжди призводить до хронічного 
браку часу, поспіху, постійної необхідності віддані перевагу одній з 
двох однаково важливих справ. 

Нарешті, треба завжди враховува ш, що можи, і іробп ги протягом 
одного походу, а що потребує система нічної робо ні п і ції І ще одна 
практична порада для керівників нохо іів Ми ир.іви ю перед походами 
початківцям не слід ставити спеціа іі.нич річ ми о, щоб успішно 
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пройти конкретний маршрут і чогось навчитись. Багато чого ще має 
опанувати початківець. Пересування маршрутом, орієнтування, роз-
бивка біваку, розведення багаття, готування їжі - усе це самостійні за-
вдання для початківця, і оволодіння кожним з цих умінь може бути 
для нього метою походу. Тільки після того, як початківець турист опа-
нував усіма цими навичками, він може застосувати свої знання і 
навички для досягнення якихось інших цілей. 

Отже, основні «істини», що стосуються цілей походу, зводяться 
ось до чого: 

1. В кожному поході повинна бути намічена мета, яку треба 
словесно сформулювати і довести до відома всіх учасників 
походу. 

2. Для походу не можна намічати багато різних» цілей. 
Найкращий варіант - це одна мета. Якщо цілей намічено 
декілька, серед них повинна бути чітко виділена головна. 

3. Організація походу залежить від цілей походу, при цьому в 
першу чергу враховується головна мета. 

4. У походах початківців, як правило, не повинне бути спеціаль-
них завдань. Мета такого походу полягає в успішному проход-
женні маршруту й оволодінні елементарними туристськими 
навичками. 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУПИ 

Комплектування групи тісно пов'язано з цілями походу і може 
здійснюватися двома способами. Перший з них - коли спочатку 
намічають мету походу, а потім підбирають придатних учасників. 

При другому способі організації походу потрібно спочатку 
виявити бажаючих брати участь у поході і лише після цього намічати 
посильну для них мету. 

Якщо в колективі існує туристська секція, що веде постійну 
роботу, якщо є досить багато людей, що цікавляться туризмом, то, 
напевно, частіше буде використовуватися перший спосіб, коли 
спочатку намічається туристський захід, а потім підбираються 
учасники, що підходять для його здійснення. 

Декілька слів про склад групи. Насамперед не варто формувати 
надто численні групи. Якщо в похід записалося людей 25-30, то, як 
правило, група буде дуже неоднорідна, якщо не по туристському 
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Д О С І І І I V , І О \ III МІ І Ї М \ І ' І И I I I I I М ІII І І \ Н І І 1,1 Г I I . 1 І О Н ) . Розбіжності В 

ні і срсі м.ч ніг мім н.і и і небажано) , але від 
І> 1 .НІЦЦІ V <|м МІМІІІІІ III II II мі' І II іні будуть увесь 
мас міде гана 111, піни мін м їм ... • > ним мім, що група йде 
попільно. І ака і р\ на | мі \ > 11,< їм і і н • \ і > і р, іюди йдуть па 
великій відстані один їм і о ними їм і о 11 мі і ними порушується. 
Керувати такою групою ,ц\/м іа и сі. • І І І . І І ІИХ умовах -
наприклад у сутінках мп і усюму ні і їм і \ і і руни може 
відірватися від основного ядра І Іамм 11 н -і..- ц. \ іакн'і групі 
не можна. Усі сили керівника йдуть н.шрі ані мін і'м \ манни групи 
і облаштування побуту. Багато часу і 
згортання його. 

Деякі керівники, щоб керувати такою групою, мни і я 11, г м м 
стройово ї ПІДГОТОВКИ (побудови , рапорті І І 'І Д.), Ііері'Хі І їм І і, II.і мі і і.їм 
наказів армійською, командною мовою. Уряді іиін.і ікімпг і.и нюрі 
р е з у л ь т а т и , але, п е р ш н іж п е р е й т и на т а к и й спос іб к е р у в а н н я , і реїм 
д о б р е з н а т и к о м а н д и і вміти їх в іддавати , і н а к ш е дії т акого к е р і в н и к а 
будуть виглядати комічно. Не можна не враховувати і того, що великі 
групи зустрічаються зі значними труднощями на транспорті (не 
завжди вдається посадити 25-30 осіб у приміський автобус, що .і без 
того досить заповнений) і в розміщенні на нічліг у населених пунктах 
(крім школи і клубу, зупинитися, мабуть, ніде, а вони є не у кожному 
селі). Коротко кажучи, краще не збирати для походу великі групи. 
Оптимальний склад групи - 4-6 осіб, інакше навчати важко. 

Може виникнути запитання: а як же масовість? Масовість 
досягається за рахунок повсякденної роботи секції, шляхом 
збільшення числа походів, систематичної організації туристських 
таборів для навчання новачків, вмілої агітації за туризм, включаючи 
проведення шкільних злетів, туристських вечорів, випуск фото-
монтажів і т.д. Інакше кажучи, масовість досягається за рахунок 
систематичного використання усіх форм і видів туристської роботи , 
а не за допомогою збільшення складу груп, що відправляються в похід. 

Важливе значення при підборі групи має віковий фактор. 
Приблизно таке можна сказати і про фізичну підготовку. Звичай 

по, не завжди керівник походу має уявлення про фізичні мол їй пості 
учасників , але, якщо такі дані є, погрібно забезпеч їм п одноріднії іь 
складу групи і в цьому плані. Що ж стосується такого фаі тора, як 
туристський досвід учасників походу, то це далі мі і ь ні і цілей, які 
ставляться перед походом. У випадках, паприк їм і при навчанні 
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початківців, доцільно, щоб разом з ними в групі були і колишні 
туристи. 

Підбираючи групу, треба поцікавитися , чи не має лікар запе-
речень проти участі в поході кого-небудь з учасників. При плануванні 
далекого походу організують медогляд, причому проводять його двічі: 
перший раз - при формуванні групи, другий - перед від'їздом. Досить 
складне питання про участь у походах учасників з недостатнім 
фізичним розвитком, ослабленим здоров'ям. Деяким учасникам не 
можна займатись туризмом, іншим він корисний. Маються численні 
дані, що свідчать про позитивний вплив туризму при лікуванні ряду 
серйозних захворювань. Дедалі частіше лікарі та фахівці з лікувальної 
фізкультури використовують туристські походи як одну з форм 
санаторно-курортного лікування. Особливо сприятливо туризм 
впливає на серцево-судинну і нервову системи, розвиток координації 
рухів, набуття загальної витривалості і працездатності, на загарто-
вування організму. 

Відомо багато випадків, коли люди з ослабленим здоров'ям, 
почавши займатися туризмом, загартувалися і зміцніли, виліко-
вувалися від своїх недуг і досягали великих спортивних успіхів. Так 
що навряд чи можна визнати справедливим звичне уявлення про те, 
що туризм доступний тільки здоровим людям. 

Нарешті, важливе значення має також підбір заступника 
керівника. Особлива увага при цьому потрібно звернути на 
психологічну сумісність керівника походу і його заступника. Якщо 
між двома дорослими людьми починаються тертя на очах учасників, 
то весь похід може бути безнадійно зіпсований. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРУПИ 

Організація походу звичайно починається зі зборів всіх бажа-
ючих брати участь у ньому . На зборах керівники походу повідо-
мляють про мету походу, маршрут (якщо він вже розроблений) і 
тривалість походу, про суму грошей, яку треба буде внести кожному 
учаснику, про те, що треба взяти із собою, а також розподіляють 
доручення, домовляються про наступну зустрічі. 

При підготовці таких зборів потрібно заздалегідь скласти список 
питань, що на ньому будуть обговорюватися. Звичайна помилка 
недосвідчених керівників полягає в тому, що вони починають думати 
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про 11'. Н И М І МИ 11 МІ І II н І м Н 111 І І . І І І М І к || П І П Н) Й О Г О початку. У 
рс.і\ "іі.і.пі рн :\іпи.і пі, і. і " ' і її і пні піп і па питання,нерідко 
нааіа п пері мін и ІІ.і і І і якихось забавних 
подііі, що І М Л І І \ И , І П І Н Н І П І ипчмдін Часто ділове 
обговорення иос'іупом • ІІ.І ЇЇ.НІ иеселощі. Гак 
проходи 11, кілька к м и н і п.ірпп 11 ш н і ш и. я .ідуі, що всім пора 
додому. І І ІС./ІЯ ЦЬОГО обі ОІІОрМН! II II" ,11 г 1,11Н ІIIIІ І ІМ'Я наспіх, люди 
швидко розбігаються, а керівній 11 і м. и м \ ім іп І Іроспальпики 
я зовсім забув скапані ІІанемнп І И М . І т и п прийду і ь бел 
спальників. І нічого не скал.їм про і..і мни І • т |і йми н 11.1 -і самому 
діставати». 

Однак справа не тільки н гому, що ці нг т і .і шннщ і. 
похід. Характер таких зборів за пирци т ні рі і і і 
Веселий безлад, плутанина з проду к та м п.. її її ічг 11 п, 111111111.1 і і |»• • 11 мі, 
первус керівника - ось до чого псе це призводим. ї ї їй п нм> 
виконувати яке-небудь завдання, а взагалі норма іі.по припін 
маршрут досить важко, тому що туристська група стає, власне кажучи, 
некерованою. 

Коли в похід йдуть новачки, па зборах варто зачитати зразковий 
список особистого спорядження і пояснити, що чим можна замі 11ити, 
якщо чогось не знайдеться вдома. Інакше батьки будуть екіпірувати 
юних мандрівників на своій розсуд, а з цього нічого доброго не вийде. 
Один прийде в гумових тапочках, іншого одягнуть у тепле пальто. 

Варто пам'ятати, що ознайомлювати людей зі списком необхід-
ного спорядження напередодні виходу вже пізно. Як правило, у 
новачків речі не готові до походу. Щось треба знайти, щось випрати 
чи перешити, щось купити в магазині. Тому збори найкраще провести 
за кілька днів до походу, щоб у людей був час зібратися без поспіху. 

Усі доручення треба обов'язково записати і при наступній зу-
стрічі прямо починати з перевірки за списком, що зроблено, а що ні. 
Крім того, варто пам'ятати, що, даючи доручення, треба дуже ретельно 
проінструктувати учасників, пояснивши всі деталі. 

Керівник повинен підготувати список необхідних продуктів. 
Учасники походу доповідають, що вдалося зробити, що не 

вийшло, разом з керівником намічають нові доручення 
Звичайно, якщо в походи постійно ходять одні й ї ї /к події, всі 

мають тверді обов'язки, то іноді можна обійтись без іборіи І Іросто 
призначаються час і місце, а кожен учасник Л Л . І Д . І м і і п. мі.к , що він 
повинен зробити і взяти. 
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Важливим в організації групи є розподіл постійних обов'язків. 
Що це за обов'язки? Насамперед треба виділити з учасників групи 
старшого помічника чи керівника. Іноді його називають командиром 
групи, чи старостою, або іце якось. Однак справа не в назві. Це стар-
ший серед юних туристів, підлеглий безпосередньо дорослому керів-
нику групи і його заступнику. Звичайно старшим стає найбільш 
досвідчений чи авторитетний серед групи. Керівнику походу варто 
доручити частину своїх справ старшому залежно від його кваліфікації 
і здібностей. Варто намагатися всіляко підтримувати авторитет 
старшого перед групою, використовуючи як позитивні заходи, 
наприклад, періодично радитися з ним (нехай навіть це не завжди викли-
кано необхідністю), так і негативні. Наприклад, якщо старшому було 
доручено забезпечити своєчасне зняття табору, а вчасно це зроблено не 
було, то догану в багатьох випадках повинен одержувати він, а не 
безпосередні винуватці затримки, що не встигл и скласти свої рюкзаки. 

Потім з хлопців виділяються завгосп і відповідальний за 
спорядження. Перший разом з керівником складає раціон для 
походу і керує закупівлею, у поході видає черговим продукти і веде 
їхній облік. Другий керує збором спорядження, у тому числі 
одержанням його напрокат, стежить за тим, щоб воно було ще до 
походу приведено в порядок, стежить за збереженням його в поході. 
Після закінчення походу він за списком збирає спорядження і 
контролює, щоб усі речі повернулися до своїх власників, а прокатне 
спорядження було вчасно здане. 

Важливою посадою в групі є скарбник. Він відає фінансовими 
справами походу - складає разом з керівником кошторис, допомагає 
в зборі грошей з учасників походу, веде облік зроблених витрат і т.д. 
Останнє дуже важливо. Адже після закінчення походу необхідно від-
звітуватися за отримані підзвітні суми. А після скільки-небудь три-
валого походу це майже неможливо зробити, якщо не велися записи 
зроблених витрат. Тому скарбник збирає і зберігає в себе документи 
про зроблені витрати - залізничні й інші транспортні квитки, різні 
квитанції, копії товарних чеків і т.д. Що стосується витрат, які немож-
ливо оформити такими документами, то на них складаються особливі 
відомості (див. нижче у розділі «Фінансовий звіт»). Обов'язок скарб-
ника - вести ці відомості в поході, щоб після його закінчення можна 
було переписати їх начисто. При здачі фінансового звіту відомість 
поряд з керівником групи» підписують і відповідальні з числа хлопців 
- старший по групі (командир, помічник керівника і т.д.) і скарбник. 
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За рекомендаціями туристичних довідників і посібників, у групі 
виділяється ще санітар, що зберігає аптечку і надає першу допомогу. 
Однак па практиці першу допомогу, коли це буває необхідно, майже 
завжди надає керівник, і, таким чином, функції санітара зводяться до 
перенесення похідної аптечки. Тоді чи потрібно обов'язково в кожній 
групі вводити цю посаду? Може, хтось із людей отримає аптечку 
разом з іншими предметами колективного спорядження. 

Крім того, у поході, за порадами посібників, слід виділяти ще 
секретаря чи кореспондента, одним словом, відповідального за 
ведення щоденника. 

Такий розподіл постійних обов'язків у групі для тривалого 
походу. У короткому поході, наприклад одноденному, часто не 
виникає необхідності в розподілі цих посад між хлопцями, У 
нечисленній групі їх нерідко поєднують: наприклад, один і том же 
турист виконує обов'язки і завгоспа, і скарбника 

Крім того, деякі обов'язки в групі є тимчасовими. І Хе обов'язки 
направляючого і замикаючого на марші, яких призначає з огляду на 
ситуацію керівник походу, чи обов'язки вогнищевого і чергового на 
біваку, виконувані по черзі всіма учасниками походу. 

Що ж стосується функцій направляючого і замикаючого, то це 
цілком залежить від конкретної ситуації в поході. Якщо керівник 
упевнений, що з цією справою справиться хтось з групи, треба на-
магатися по можливості дати побувати в цій ролі самим, уважно спо-
стерігаючи за діями підопічних і допомагаючи їм в разі потреби. 

Те ж саме можна сказати і про втручання в роботу завгоспа, 
відповідального за спорядження, інших хлопців, що мають постійні 
обов'язки в групі. Треба перевіряти складені ними списки чи розробляти 
списки разом, допомагати цим хлопцям, контролювати їхню роботу, 
вчасно давати поради, але не брати їхню роботу цілком на себе. 
Керуватися при цьому треба тим, що в ідеалі життя туристської групи 
повинна будуватися на основі самоврядування і самообслуговування. 

ВИБІР І РОЗРОБКА МАРШРУТУ 

Після того, як визначена мета походу і визначимся склад групи, 
настає черговий етап підготовки вибір і розробка маршруту. 

Найпростіше з нетривалими походами по рідному краї. Для 
початку можна скористатися спеціа іьними путівниками, в яких 
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рекомендуються вже розроблені маршрути Нехай керівника і 
учасників не бентежить, що рекомендовані маршрути раніше вже 
були кимсь пройдені. Від цього вони не стали менш цікавими. У 
путівниках подається вся необхідна інформація про маршрути 
(зокрема їхні схеми), і можна легко підібрати собі той, який відповідає 
наміченим цілям і складу групи. 

У міру того, як керівник і учасники будуть накопичувати досвід, 
у них почнуть з'являтися власні ідеї, спочатку у вигляді варіантів 
рекомендованих маршрутів, потім вони поступово починають 
самостійно складати маршрутів. 

Після кількох багатоденних походів по рідному краї можна 
переходити до походів по інших районах країни. Підготовка такого 
маршруту - справа більш складна. 

Ознайомлення з обраним районом подорожі починається з 
вивчення літератури, у першу чергу - спеціальної туристської. Крім 
згаданих вище путівників, розрахованих па подорожі рідним краєм, 
наші видавництва випускають досить багато вс іляких книг, 
довідників, альманахів, збірників, туристських карт і маршрутних 
схем з докладними коментарями. 

Не повинні туристи ігнорувати і вузькоспеціальну, у першу чергу 
географічну, літературу. Правда, ця література в ідрізняється 
«важкою» для юних туристів мовою, зате вона містить багато даних, 
яких більше ніде не знайти. Для використання такої літератури 
потрібна певна географічна культура. Знайшовши, наприклад, у 
літературі вказівку, що річна кількість опадів складає 380 мм, юний 
турист у більшості випадків не розуміє, багато це чи мало. Ну що ж, 
не зайву ще раз заглянути в довідник, енциклопедію чи підручник, 
звернутися з питанням до вчителя в школі. 

Після того, як район подорожі остаточно обраний, почи-
нається детальна розробка маршруту по карті. Маршрут розби-
вається по днях, виміряються відстані денних переходів, визна-
чаються ор і єнтовн і місця н ічліг ів , днювань , я к щ о треба -
проведення досл ідницьких робіт і екскурсій, місця, де буде 
поповнюватися запас продуктів, розробляються запасні варіанти 
на випадок необхідності скоротити маршрут або, навпроти, 
збільшити його, якщо залишаться зайві дні. 

При цьому слід мати на увазі, що відстані, вимірювані по карті, 
завжди виявляються менше реальних. Звичайно обмірюваний на 
карті кілометраж треба збільшити хоча б на 10-15%. 
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Після того, як усе буде пророблено, на окремому аркуші 
складається графік руху приблизно за такою схемою: 

День руху—Дата—Маршрут—Кілометраж—Примітки 
Корисно також накреслити схему маршруту, вказавши на ній 

шлях групи, денні переходи, місця нічлігів і днювань. При цьому варто 
пам'ятати, що ця схема не може замінити карту. Схема є просто 
наочною ілюстрацією до графіка руху - не більш того. У поход треба 
за картою. 

Графік руху не завжди варто деталізувати з точністю до дня. 
Цілком можливе включення в нього ділянок, на проходження яких 
заплановано 2—3 дні. Загалом, дотримання графіка не п о п и т и 
ставати метою в поході. Це лише попередній план, у який по ходу 
подорожі завжди віюся гься якісь корективи. Головне — викона пі ме і \ 
походу. Те ж саме можна сказати і про намічені днювання. Днювання 
треба влаштовува ти тоді, коли виникає в них необхідність, а ні заради 
дотримання графіка руху. І Іайчастіше потреба в першому днюванні 
виникає після 2 - 3 дніп походу. І Ці дні особливо важкі, тому що вага 
рюкзаків ще велика, а учасники походу не ввійшли у форму. Коли 
призначити днювання - після двох, трьох чи чотирьох дніп походу, 
потрібно вирішувати залежно від стану групи. От чому деякі 
керівники походів узагалі не вносять днювання до графіка, а просто 
резервують кілька днів на їхнє проведення. Звичайно, ці дні не можна 
плутати з запасними днями, що при розробці маршруту перед-
бачаються як резерв часу на випадок непередбачених затримок. 
Узагалі, якщо дозволяє час, днювання можна робити кожні 3 - 4 дні. 

Після того, як проект походу розроблений цілком, треба його 
затвердити й одержати маршрутний документ. 

Порядок затвердження і видачі маршрутної документації 
періодично переглядається й уточнюється. 

Насамперед - усі матеріали походу (схема маршруту, графік 
руху, список учасників з візами лікаря, медичними довідками, списки 
особистого і колективного спорядження, продовольчий раціон 1 
кошторис) затверджуються адміністрацією установи, що проводить 
даний турпохід. 

У туризмі прийнято, щоб кожна і руна, що відправилася в якусь 
тривалу подорож, періодично повідомляла про себе з маршруту. Для 
цього при затвердженні походу вігиіачаю і ься пупк ти, звідкіля група 
дасть про себе знати, і терміни, у які це треба зробити. Вони 
називаються контрольними пуикіаии і контрольними термінами. 
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Звичайно група повідомляє про себе телефонограмою при виході на 
маршрут, один-два рази під час походу і, нарешті, після завершення 
походу. Група, що вчасно не сповістила про себе, вважається такою, 
що постраждала: вживаються негайні заходи для відшукання її і 
надання допомоги. У дорослих туристів своєчасне відправлення таких 
повідомлень - свята справа. Вони добре розуміють, що значить 
«викликати на себе» пошукові і рятувальні роботи, не зумовлені 
ситуацією. До туристів, що не дали знати про себе через недбай-
ливість, застосовуються найсуворіші заходи: їх дискваліфікують, на 
них покладають вартість даремно проведених пошуків і т.д. Поважне 
ставлення до дотримання контрольних термінів необхідно вихо-
вувати з перших кроків на туристській стежці. Нехай туристи, як 
правило, подорожують по досить населених районах, де немає 
якихось небезпечних природних перешкод. Проте відсутність 
передбачених повідомлень з маршруту викликає зайві хвилювання в 
організаторів походу. Керівникам груп і самим туристам варто 
пам'ятати про це і неухильно дотримуватися контрольних термінів. 

На завершення процедури оформлення група одержує на руки 
шляховий документ. Звичайно шляховим документом туристської 
групи є маршрутна книжка. У неї вносяться дані про маршрут і про 
учасників групи, вказуються контрольні пункти і терміни. У ній також 
робляться оцінки проходження маршруту. Ці оцінки можна зробити 
в будь-якій місцевій установі - на пошті, у школі і т.д. Важливо тільки, 
щоб вони були завірені печатками. Після закінчення походу 
маршрутна книжка служить документом, який підтверджує, що 
учасники походу дійсно зробили цю подорож. На нетривалі походи 
(до трьох днів) чи походи, що виявляються нижче І категорії 
складності, видається спрощений варіант маршрутної книжки - мар-
шрутний лист. Пам'ятайте, що інші документи (експедиційне 
посвідчення, екскурсійна путівка, посвідка про в ідрядження 
керівника групи і його заступника) не заміняють марпірутної книжки 
маршрутного листа. 

СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ 

Складаючи кошторис, треба ретельно продумати всі статті 
витрат. Дуже часто недосвідчений керівник враховує витрати на 
транспорт, на закупівлю продуктів. Дійсно, це найбільші витрати. Але 
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необхідно передбачити ще прокат чи придбання різних предметів 
спорядження (каструлі, мішечки для продуктів і т.д.), оплату нічлігів 
і харчування в їдальнях (якщо передбачається заходити в міста чи 
селища), оплату екскурсій у музеї, купівлю різних дріб'язків (газет, 
конвертів з марками і т.д.). Нарешті, деяку суму грошей керівнику 
варто мати як резерв на непередбачені випадки. 

Нарешті, коли все це підраховано, визначається внесок, який 
роблять учасники походу. 

Основні статті витрат можна приблизно визначити ще при 
первісному плануванні району походу. 

Після того, як кошторис складений, має бути підготовлені ні 
офіційний документ. 
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II. 
ХАРЧУВАННЯ В ПОХОДІ 

Забезпечення нормального харчування - одна з важливих умов 
успішного проведення походу. При цьому треба мати на увазі, що роз-
рахунки, придбання, пакування продуктів - усі повинне бути зроб-
лене до виходу на маршрут. У поході займатися цим буде вже пізно. 

Продовольчий раціон визначається насамперед тривалістю і 
складністю походу. Найпростіший випадок - це одноденний похід 
без ночівлі. Тут взагалі іноді можна обійтися без готування їжі і 
пройти день, як іноді висловлюються туристи, «на бутербродах». Що 
ж стосується продуктів, то їхній список може бути досить широкий. 
Єдина вимога - не брати швидкопсувних продуктів. Обов'язково 
треба взяти чай (каву), цукор, сіль, хліб. 

На біваку всі узяті з дому продукти складають разом і влашто-
вують загальний стіл. 

З того, що розповідь про продовольчий раціон починається з 
випадку, коли похід проводять «на бутербродах», зовсім не випливає, 
що готування обіду в одноденному поході - узагалі справа нераціо-
нальна. Усе залежить від цілей, поставлених перед походом, від 
складу групи, тривалості маршруту, погоди. 

Одним словом, у кожному окремому випадку керівнику одно-
денного походу варто подумати, що буде раціональніше - готувати 
їжу чи пройти «на бутербродах». Як проміжний варіант можна реко-
мендувати так званий шашлик з ковбаси. Готування такого шашлику 
вимагає зовсім небагато часу. Щоправда, у великих групах - людей 
по 15 і більше - готування шашликів може дуже затягтися. 

Тепер розглянемо варіанти і порядок складання продовольчих 
раціонів для більш тривалих подорожей. Звичайно за основу для 
таких розрахунків береться людино-день. Це дійсно зручно: складені 
в такий спосіб раціони з невеликими виправленнями придатні для 
походів будь-якої тривалості. Будемо при цьому виходити з того, що 

СКЛАДАННЯ РАЦІОНУ 
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в поході влаштовують гри готування - ранком, ввечері і під час 
денного привалу. Недільний похід з ночівлею за витратою продуктів 
еквівалентний одному людино-дню. У цьому випадку змінюється 
тільки порядок використання продуктів - з вечора буде вечеря, а 
наступного дня - сніданок і обід. На вироблених розрахунках це, 
зрозуміло, не позначається. 

Перше, що береться в розрахунок при складанні раціону, - це 
його калорійність. Установлено, що під час літньої подорожі людина 
затрачає в день 3000-3500 великих калорій. Ці енергетичні витрати 
організму повинні бути відшкодовані за рахунок харчування. 

Таблиця 1 
Калорійність основних продуктів харчування (на і кг) 

Найменування продуктів К-ть калорій 
у Ллю і хлібні вироби : 
Хліб житній 1900 
Хліб пшеничний 2600 
Сухарі житні 3000 
Печиво 3900 
Сухарі пшеничні 2800 
Галети 3200 
Молочні вироби : 
Масло вершкове 7800 
Масло топлене 8850 
Сир голландський 3900 
Сир плавлений 2150 
Молоко сухе 4800 
Яєчний порошок 5300 
Молоко згущене з цукром 3400 
Молоко згущене без цукру 2000 
Крупи: 
Крупа гречана 3100 
Крупа вівсяна 3300 
Крупа манна 3400 
Макарони, локшина, вермішель 3450 
Горох, боби,квасоля 2800 
Рис 3300 
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Пшоно 3000 
Концентрат пшоняний і гречаний 3500 
Солодке: 
Цукор 3900 
Цукерки 2500- 3500 
Шоколад 4800 
Ізюм 2600 
Курага, чорнослив 2150 
М'ясні продукти: 
Ковбаса твердого копчення 5500 
Ковбаса варена 2050 
Ковбаса напівкопчена 3000 
М'ясо тушковане консервоване 1900 
Шинка 2500 
Сосиски 1950 
Сало-шпиг 6150 
Паштет печінковий 3000 
Овочі і фрукти: 
Картопля свіжа 650 
Овочі різні 200-350 
Яблука свіжі 450 
Яблука сухі 2200 
Груші свіжі 350 
Апельсини 250 
Інше: 
Рибні консерви в томаті 1100-1850 
Риба свіжа 400-500 
Риба сушена 2900 
Олія рослинна 8500 
Кисіль 2500 

Інформацію про калорійність основних продуктів харчування 
можна дізнатись з таблиці, де зазначена кількість калорій на 1 кг 
продуктів (табл. 1). 

Однак не можна складати продовольчий раціон, керуючись 
тільки калорійністю продуктів. Не менше значення має правильне 
співвідношення основних компонентів харчування - жирів, білків і 
вуглеводів. Прийнято вважати, що норму денного раціону повинні 
складати приблизно 120 м білків, 60 м жирів, 500 м вуглеводів. Білки 
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МІСТЯТЬСЯ І Пвршу чер іу І м 'ж і і м іуктах, рибі, сирі , горосі, 
бобах і квасолі. <> м 111 \ > • >| >< н 11 н УІ і м і х продуктах і крупах; 
вуглеводи у пукрі (май м чім т і ї вуї в вод), цукерках, овочах і 
фруктах, .ігущепомумочопі, Оорипін 111 м ч нпробах, крупах; жири - в 
олії, салі, менше у і іііііі.н і,, прі, шинці Крім того, у їжі повинні ще 
міститися ні іампіи і мііира н.ін ммп І і и.ки і урахуванням цього їжа 
буде цілком повноцінною 

Якщо уважно рол і мну ги к.і юрійнв 11, і іроду к гін, зазначену в 
таблиці, то неважко п о м і т н і , що х 11<>, мороімпмпі вироби, крупи, 
овочі і фрукти, тобто майже їй і продутій, багаті вуї вчюдамп (за 
винятком цукру), ( ДОСИТЬ ІПІЗЬКОК ' а ІОр І І І І І І ІМИ І <>М\ ІІрІІ ( IV І,ІД,ПІНІ 
раціону в туристін часто і'ми їж гьі я па т.інпи і.імінніи іч і'и пан 
калорійними продуктами і за рахунок цьою іомої і їв ч він раіп\ \ п.і і 
Похідна практика показус, що найкраще ваюне сііііиіідпошеппя 
білків, жирів і вуглеводів - 1:1:4. Подальше зниженим кі и.мн п 
вуглеводів і збільшення частки жирів і білків з ме гою зменшити вагу 
продуктів харчування при збереженні колишньої калорійності 
призводить до неприємних, хоча і не таких страшних наслідків. 
Полягають вони в тому, що учасники походу після їди відчувають 
порожнечу у шлунку і починають скаржитися на недоїдання, хоча й 
одержують досить калорійну їжу. У цьому немає нічого жахливого. 
Досвідчені туристи це добре знають і, буває, свідомо йдуть на 
використання подібних раціонів, щоб зменшити вагу рюкзаків. Однак 
складати такий раціон для походів зі початківцями навряд чи 
доцільно. Початківці туристи звичайно не беруть участі у таких 
складних походах, де подібні раціони можуть бути виправдані. Тому 
не варто дуже відхилятися від пропорції 1:1:4. При її дотриманні 
продукти для їжі досить поживні і не занадто обтяжують рюкзак. 

Отже, харчування в поході повинне бути калорійним і пітним, але 
це ще не все. Воноповиннобутищеісмачним. ( права в тому, що н поході, 
якщо він продовжується більше тижня, нерідко доводиться спостерігати, 
як у перші дні в учасників пропадає апетит, вони починають відмов-
лятися від їжі, у той час як організм має велику потребу в харчуванні. 

Тому, крім основних продуктів харчування, у походи слід взяти 
також цибулю, часник, перець, іавроний піст, томатну пасту в 
тюбиках, лимони (лимонну кислоту). Нпкпристонують також сухі 
супи, бульйонні кубики, заварний крем, сум оиочі Усе це дозволяє 
урізноманітнити стіл навіть при порівняно ие(>.п а тому асортименті 
основних продуктів. 
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До перерахованих продуктів треба додати чай і сіль як обов'яз-
кові, кава і какао, що створюють розмаїтість, і тоді список продуктів, вико-
ристовуваних у туристських походах, можна вважати досить повним. 

Однак до остаточного складання раціону ще далеко. Поки що 
ми розглянули продукти з погляду їхньої калорійності, ситності і 
смакових якостей. Але є ще один істотний момент, який необхідно 
враховувати при складанні раціону туриста, - це вага. Туристська 
практика показує, що вага добового раціону на одну людину повинна 
бути приблизно від 900 до 1200 гр. Чим триваліший похід, тим більше 
наближається раціон до нижньої межі; чим коротший, тим більше 
можна збільшувати вагу продовольчого раціону. 

Отже, будемо вважати найбільш придатний кілограмовий 
раціон, що дає від 3000 до 3500 калорій. У 3-4-денних походах, а також 
у таких походах, коли можна періодично поповнювати запас 
продуктів, вага його може бути збільшена до 1,2 кг (головним чином 
за рахунок заміни сухарів хлібом). 

У цих межах, використовуючи перераховані вище продукти, 
можна скласти різноманітні раціони з урахуванням специфіки 
походів. Нижче ми розглянемо для прикладу деякі з таких раціонів, 
а поки що варто відмітити, що в них норми головних продуктів 
харчування звичайно мають невеликі відхилення від таких цифр: 
хліба 400-500 г. (чи половинна норма сухарів), цукру 100-150 г, олії 
100 г, м'яса 100 г, крупи з макаронами 200 г, обов'язкові також чай і 
сіль. Щодо інших продуктів, укладачі раціонів дають широкий простір 
своїй фантазії. Розглянемо для приклада один з денних раціонів. 

Тепер розглянемо деякі варіанти раціонів, призначених 
спеціально для початкуючих туристів (табл. 2), 

Таблиця 2 
Приблизний раціон 

Найменування продуктів Вага (г) 
Варіант 1 
Хліб (чорний) 400 
Булка 200 
М'ясо жирне 150 
Оселедець солоний 50 
Масло вершкове 50 
Пукор 100 
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Макарони, вермішель 125 
Крупа манна 100 
Картопля 500 
Компот сухий 25 
Варіант 2 
Хліб (чорний і білий) 700 
Крупа і макаронні вироби 200-220 
М'ясні консерви 100-130 
Жири 40-50 
Цукор 100 
Картопляй овочі 500 
Компот чи кисіль 40 
Згущене молоко 70-80 

( 1 / 5 - 1 / 6 банки) 
Кава 5 
Чай 1 
Сіль, перець, лавровий лист 

Загальна калорійність раціону, зазначеного в цьому варіанті, 
складає 3500 кал., але не все в ньому вдало дібрано. Важить він 1700 
г без врахування таких речей, як чай, сіль, цибуля, лавровий лист і 
т. п., що також входять до раціону. Безумовно, невдалою рекомен-
дацією варто вважати включення в раціон м'яса: тривалого 
зберігання в рюкзаку воно не витримує, варити його треба практично 
через кілька годин після купівлі, на багатті воно вариться дуже довго 
- майже 2 години, а це приблизно вдвічі розтягує термін готування 
обіду на денному привалі. Спірно також включення в раціон 
оселедця: він вимагає особливо продуманого і ретельного пакування, 
щоб не перебруднити речей у рюкзаку; оброблення його на біваку 
теж справа морочлива. Якщо врахувати, що в раціон включені ще 
картопля і хліб, то напрошується висновок, що цей раціон придатний 
для стаціонарного туристського табору, розташованого недалеко від 
населеного пункту, куди чергові щодня можуть ходити за про-
дуктами. Наступний варіант раціону трохи відрізняється від 
попереднього: м'ясо й оселедець замінені м'ясними консервами, від 
чого раціон став більш транспортабельним. Але надалі наголос 
зроблений на важкій для шлунка їжі. Так, пропонована норма хліба 
занадто велика для юних туристів. Те ж можна сказати про крупи у 
сукупності з картоплею й овочами. Правда, калорійність цього 
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раціону досить висока - 3700-3800 кал., це навіть більше, ніж 
потрібно в звичайному літньому поході. А от вага такого раціону -
приблизно 1800 г - непомірно велика. Він майже вдвічі більше 
використовуваних досвідченими туристами раціонів, що дають 
необхідні для літнього походу 3400-3500 кал. Достоїнством цього 
раціону знов-таки є відносно невисока вартість. Тут немає таких 
продуктів, як ковбаса, сир чи печиво, якими люблять урізно-
манітнювати свій стіл дорослі туристи, але в зв'язку з чим збільшу-
ється вартість раціону. Цей раціон також більше підходить для 
стаціонарного табору, ніж для туристського походу, де всі продукти 
потрібно нести на своїх плечах. 

З наведених прикладів випливає важливий висновок. Немає і 
не може бути раціону, придатного на усі випадки життя. Усе залежить 
від мети і тривалості походу, його складності, від сезону, смаків і 
звичок учасників, від можливості поповнювати продукти в дорозі і 
безлічі інших факторів. От чому в цій книзі не подається такий раціон, 
що міг би бути універсальним зразком для будь-якого походу. 
Керівники й учасники походу повинні навчитися складати раціональ-
ні раціони самі, різні на кожен випадок. 

ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКТІВ 

Після того, як раціон складений, приступають до закупівлі 
продуктів. Простіше, звичайно, якщо вирішено провести похід «на 
бутербродах». Тоді організованих закупівель практично не роблять. 
Необхідно тільки домовитись з учасниками походу, щоб хто-небудь 
узяв з дому чай, цукор і сіль, інакше може статися так, що серед безлічі 
продуктів їх і не виявиться. 

Для 2 - 3-денного походу, якщо збирається йти невелика група, 
керівник може розподілити закупівлі, доручивши їх різним учас-
никам. Необхідно т ільки нагадати, щоб вони записали суму, 
витрачену на закупівлю продуктів. Потім у потязі чи на першому 
привалі можна буде підрахувати загальну суму витрат, розділивши її 
Ігорівно між учасниками походу. Тут же, у потязі чи на пероні, в 
декількох метрах від платформи, на траві, можна перерозподілити 
продукти по рюкзаках. При розподілі доручень щодо закупівлі 
продуктів керівник повинен проінструктувати хлопців, як пакувати 
продукти. Інакше, почавши розподіляти продукти по рюкзаках, 
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можна знайти крупу в паперових кульках, що порвалися, і олію, 
розлиту по газеті. 

У тому випадку, якщо передбачається провести більш тривалий 
похід чи збирається досить численна група, найкраще для зборів 
організувати «штаб-квартиру». Нею може кімната в квартирі одного 
з учасників походу. Тут за день-два до походу збирається все 
спорядження і всі продукти, відбувається їхнє пакування і розподіл 
по рюкзаках. Для закупівлі продуктів найкраще домовитися про те, 
щоб учасники зібралися у визначений час, і керівник видав їм гроші, 
роз'яснивши, що і де варто купувати. Самому керівнику найкраще 
безпосередньо в закупівлях не брати участь, а, залишаючись на місці, 
приймати продукти в учасників, що повертаються, і керувати 
пакуванням. По ходу закупівлі потрібно буде оперативно вирішувати, 
що чим можна замінити, а що треба шукати в інших магазинах. 

Призначений з числа учасників завгосп при цьому діє разом з 
керівником, набираючи досвіду. Л досить досвідченому завгоспу 
керівник може взагалі довірити всю операцію закупівлі, залишивши 
за собою тільки функцію контролю. 

ПАКУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОДУКТІВ 

Варто мати на увазі, що магазинне упакування продуктів не 
завжди годиться для походів. Воно розраховане тільки на те, щоб 
покупець міг їх донести від магазину додому. Основною тарою, у яку 
укладаються продукти для походу, є тканинні мішечки. Продукти, 
що особливо бояться вологи, наприклад цукор, сіль, сухе молоко, крім 
цього, варто вкласти в непромокальні мішечки. Для цієї мети цілком 
підходять поліетиленові пакети. 

З рюкзаками, у яких зберігається олія, у поході варто поводитися 
особливо обережно. їх не треба кидати, акуратно класти убік, щоб 
посидіти на малому привалі, т. д. Тепер кілька слів про пакування 
інших продуктів. 

Сухарі рекомендується запаковувати в довгі вузькі мішки, щіль-
но притискаючи один до іншого, щоб вони не терлися і не подріб-
нювалися. 

Сіль найкраще зберігати так само, як цукор, але з одним засте-
реженням. Сіль зволожується дуже швидко, навіть не побувавши у 
воді, а просто від вологи в повітрі. Тому найкраще завести окремий 
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мішечок з сіллю, звідки її будуть брати чергові. Крупи засипають 
просто в тканинні мішечки, але не до самого верху, залишаючи 
небагато місця, щоб надійно зав'язати мішок. 

Консервні банки - в спеціальному упакуванні. Від використання 
консервів у скляних банках краще відмовитися. 

У літню пору ковбаса досить швидко псується, тому рекомен-
дується обмазувати ковбасу зовні жиром чи олією, зберігати її в по-
ліетиленовому пакеті і періодично оглядати. 

Зрозуміло, в одноденному поході все значно спрощується. Хліб 
зберігається в окремих мішечках тільки з гігієнічних міркувань; якщо 
з ним акуратно поводитися, можна обійтися і папером. Те ж можна 
сказати про ковбасу і сир. Цукор, макаронні вироби в коробках, сухе 
молоко в картонних банках можна брати із собою прямо в магазин-
ному упакуванні. Більшість овочів, включаючи вимиту вдома кар-
топлю, можна у крайньому випадку покласти в рюкзак без спеціаль-
ного упакування, хоча, звичайно, краще мати для них окремі мішечки. 
Винятком є помідори: вони легко давляться, і зберігати їх треба в 
поліетиленових пакетах. Варто зауважити, що при такому спрощено-
му укладанні продуктів поводитися з рюкзаками треба дуже дбайливо. 

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ 

У туристичних довідниках готуванню їжі, як правило, приділя-
ється мало уваги. Передбачається, що, маючи продукти, усяка людина 
зуміє приготувати їжу. А тим часом важливо не тільки приготувати з 
продуктів щось їстівне. Потрібно, щоб їжа була приготовлена добре. 
Однак не завжди туристи володіють потрібними кулінарними навич-
ками, тому буде доречно дати ряд корисних порад щодо готування їжі. 

Спочатку справу може полегшити знання співвідношень ваги й 
обсягу, зазначених нижче. У звичайний півлітровий кухоль входить 
(у грамах): манки - 370, гречки - 400, пшона - 410, вівсянки - 350, 
гороху - 420, локшини (ламаної) і вермішелі - 210. У столову ложку, 
наповнену в обріз із краями, міститься (у грамах): масла (пряженого 
чи вершкового) - 15, цукрового піску - 12, згущеного молока -15 , 
сухого молока - 8, солі - 15. 

Хоча наведені цифри дуже приблизні (вага крупи залежить від 
вологості, а кількість масла чи цукру в ложці - від того, чи дійсно ви 
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берете ложку на рівні з краями чи з невеликою гіркою), їх корисно 
виписати у свій блокнот керівнику походу чи завгоспу. Знання 
зразкових співвідношень між вагою я обсягом продуктів допоможе 
спочатку регулювати видачу продуктів, не роблячи грубих помилок. 
Поступово, у міру набуття досвіду, туристи дедалі рідше будуть 
послуговуватися розрахунками і частіше брати продукти «на око». 

У тих же випадках, коли продукти повинні витрачатися точно 
за нормою, наприклад у тривалих походах, де немає можливості 
поповнити їх в дорозі, рекомендується взяти один кухоль як мірку, 
переміряти всю крупу і записати результат. Точно так само треба 
перерахувати сухарі і кількість шматків цукру в пачці. Усе це 
дозволить точно стежити за видачею продуктів, тоді як описані вище 
приблизні розрахунки цілком можуть дати помилку в 15-20%. 

Інше питання, що часто ставить у тупик туристів: скільки треба 
брати води, щоб зварити кашу? Знов-таки спочатку буде корисно 
скористатися деякими орієнтованими даними. Так, на кожен 
кухоль крупи буде потрібна наступна кількість кухлів води: 
манка - 7 -8 , гречка - 7 -8 , пшоно - 6, вівсянка - 8, геркулес - З, 
рис - 7, перловка - 5, горох, боби, квасоля - 3 -4 . 

Для супу треба брати крупи чи макаронних виробів з розрахунку 
30-40 г на літр води, манки - менше, грамів 20-25. 

А тепер кілька практичних порад для чергових щодо готування їжі. 
Рис звичайно готують двома способами. Можна зварити 

розсипчастий рис так, щоб одна крупинка відокремлювалася від 
іншої. Такий рис добре йде до м'яса. Можна зварити звичайну густу 
кашу, давши рису як слід розваритися. Таку кашу добре зробити 
солодкою, непогано покласти в неї чорнослив. 

Якщо вирішено приготувати розсипчастий рис, то доведеться 
дуже строго, за годинником стежити за часом варіння. У солоний 
окріп засипають рис і варять його 18-20 хвилин, не більше. Увесь 
цей час вода повинна кипіти, але не бурхливо, інакше вона може 
википіти раніше, ніж рис звариться. До речі, щоб цього не відбулося, 
води можна взяти набагато більше, чим було зазначено (там малася 
на увазі звичайна каша). За 2 - 3 хвилини до кінця варіння в кашу 
додають лавровий лист і кілька горошинок перцю, потім знімають з 
вогню і зливають усю воду. Рис готовий. 

Гречку так само, як і рис, можна зварити двома способами, після 
чого вона буде розсипчастою чи матиме вигляд густої каші. У 
першому випадку крупу треба попередньо дещо обсмажити на 
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сковорідці, листі чи на дні вільної каструлі. Після цього крупинки 
стають твердіші, вони не тріскаються і не розсипаються при готуванні. 
Потім крупу засипають у солоний окріп і варять до готовності. 
Звичайно на це йде хвилин 30-40. При готуванні розсипчастої гречки 
немає необхідності строго стежити за годинником, як при готуванні 
розсипчастого рису. Готовність каші визначається на око і на смак. 
ІЗарто помітити, що якщо для розсипчастого рису береться більше 
води, чим зазначено, то для розсипчастої гречаної каші води треба 
взяти менше, а саме - 2 - 3 кружки на кухоль крупи. 

У багатьох людей похідне меню чомусь асоціюється зі спеченою 
па багатті картоплею. Але картоплю печуть не на вогні, а в гарячому 
попелі чи на вугіллі: насипають на неї шар землі і наверх кладуть 
сильно вигоріле вугілля. Виходить, щоб пекти картоплю, треба мати 
досить попелу і вугілля, а для цього багаття повинно горіти принаймні 
годину, а то й більше даремно. За цей час цілком можна зварити ту ж 
картоплю і взагалі приготувати повний обід. Тому спроби пекти 
картоплю на денному привалі звичайно не мають успіху. Коротко 
кажучи, печена картопля не для короткочасних привалів. 

Найкраще її готувати в походах з ночівлею глибокою осінню, 
коли починає сутеніти, десь о шостій - на початку сьомої, і коли є 
час, нікуди не поспішаючи, посидіти біля вечірнього багаття. До речі, 
тим, хто раніше не пік картоплю на багатті, можна порадити запікати 
її загорненої в харчову фольгу. 

Багато людей, заварюючи чай у поході, засипають його прямо у 
відро з киплячою водою. Це призводить до підвищеної витрати чаю і 
змушує пити однаковий чай усіх: і тих, хто любить міцний чай, і тих, 
хто не звик до нього. Краще мати в групі окремий невеликий казанок 
для заварки. Перед тим, як заварювати чай, його треба сполоснути 
гарячою водою. Потім насипати чаю і долити окропом так, щоб вода 
ледь-ледь прикрила заварку. Можна покласти туди і шматок цукру. 

Після цього потрібно закрити казанок кришкою і поставити на 
вугілля чи попіл хвилин на п'ять томитися, потім долити окропом і 
дати ще хвилин п'ять настоятися. Не слід ставити заварку на вогонь 
і кип'яти - цим можна тільки зіпсувати смак чаю. 
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III. 
СПОРЯДЖЕННЯ 

Спорядження прийнято поділяти на особисте, групове і 
спеціальне. 

Особисте спорядження - ц е носильні речі, спальні й умивальні 
речі і деякі інші предмети індивідуального користування (чашка, 
миска, ложка, рюкзак і т.д.). 

До групового спорядження належать намети, сокири, посуд для 
готування їжі, маршрутні матеріали (карти, компаси) та інші 
предмети колективного користування. 

До спеціального спорядження належать предмети як групового, 
так і особистого користування, необхідність яких зумовлена 
специфікою того чи іншого маршруту: рятувальні жилети, мотузки, 
накомарники і т.п. 

Необхідність у спеціальному спорядженні звичайно з'являється 
тоді, коли туристи відправляються в походи високих категорій 
складності. Оскільки в таких подорожах туристи практично не беруть 
участь, то опис такого спорядження в цьому посібнику не наводиться. 

ОСОБИСТЕ СПОРЯДЖЕННЯ 

Взуття 
Для пішого походу найкращим взуттям є добре розношені 

черевики на низькому каблуці, бажано з рифленою підошвою. 
Черевики повинні бути досить просторими, щоб у них можна було 
вкласти повстяну устілку і взути товсті шкарпетки. Можна брати 
черевики на номер більше звичайного. У випадку, якщо вони будуть 
занадто вільні, у них можна вкласти не одну, а дві устілки чи поверх 
вовняної шкарпетки надягти ще бавовняну. До походу черевики треба 
кілька разів просочити спеціальною маззю для спортивного і 
мисливського взуття. Крім того, черевики обов 'язково варто 
розносити, походивши в них. 

Отже, для пішого походу підходять будь-які черевики на 
низькому каблуці. 
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Абсолютно не підходить для походу взуття на високому каблуці. 
Не підходять також різні сандалі, сандалети, босоніжки. У похідних 
умовах нога в них занадто «гуляє», та й ремінці, як правило, не надійні. 
Ще менш підходять для походу туфлі без п'ятки і взуття типу 
домашніх тапочок. 

У поході будь-яке туристське взуття треба періодично про-
сушувати. Навіть у суху погоду вона може намокати зсередини від 
поту, зовні - від вечірньої чи ранкової роси, від випадкового кроку в 
калюжу і т.д. Найкраще сушити взуття на сонці, а якщо його немає -
в закритому від дощу місці на повітрі, краще на вітрі. Якщо є поблизу 
сухе сіно - набити його у взуття. Сушити взуття біля багаття, що дуже 
люблять робити початкуючі туристи, треба з великою обережністю. 
11 ід впливом жару взуття легко може згоріти, втратити еластичність, 
потріскатися. Навчитися стежити за взуттям, що сохне біля багаття, 
не так просто. 

Вологе взуття легко натирає ноги, а в міжсезоння може стати 
причиною застуд і навіть обморожень. 

Одяг 
Предмети нашого повсякденного одягу незручні для походу. Вони 

важкі, сковують рухи, заважають при подоланні перешкод, при 
енергійній ході призведуть до переірівання і т.д. Найбільш придатним 
для походу є одяг спортивного чи иапівспортивпого типу, однаковий як 
для чоловіків, так і для жінок (дівчаток). Влітку в жарку погоду найкраще 
взяти в похід сорочку-ковбойку і легкі штани, а до них - труси і майку. 
Для одноденного походу цього досить. На денному переході можна йти 
в майці і трусах, а до вечора, коли дещо похолоднішає, треба надягати 
штани і сорочку. Обов'язковим у поході є головний убір, що виключає 
можливість сонячного удару, прикриє голову від дощу. У кожного вдома 
знайдеться стара кепка, тюбетейка, панама, хустина. 

Взагалі для походу в прохолодну погоду можна взяти будь-які 
щільні штани, краще з гумками в нижній частині. Добре мати таку ж 
куртку - щільну, немарку, що застібається доверху. 

Якщо має бути похід з ночівлею, то бажано мати спеціальний 
о д я г для с.ну: пару білизни, тренувальний костюм (для цієї мети він 
підходить найкраще). 

Для походів глибокої осені чи навесні туристи часто беруть із 
собою ватник, хутряну безрукавку чи ще що-небудь подібне. На марші 
звичайно йдуть без них і надягають тільки на біваку, щоб не мерзнути. 

29 



Ці речі теплі, досить зручні, але, на жаль, важкі. Так що, якщо можна, 
краще обійтися зайвою курткою, светром, запасною парою білизни і 
т.д. Існує багато легких курток. 

Загалом, збираючись у похід уперше (а перший похід - це 
звичайно одноденний похід) чи після довгої перерви, не треба боятися 
взяти зайву пару одягу і взуття. Наступного разу вже буде ясно, що 
взято зайвого, можливо, будуть потрібні якісь заміни. Так, уточнюючи 
своє екіпірування від походу до походу, можна поступово навчитися 
правильно вдягатися згідно з погодою і сезоном - мати все необхідне 
і нічого зайвого. 

Спальні речі 
До спальних речей належать перш за все ковдри. 
І Іайкраще цим вимогам відповідають легкі вовняні ковдри або 

спальні мішки. Ватяні ковдри в походах практично не викорис-
товуються: вони занадто важкі і займають багато місця в рюкзаку. 
Бажано, щоб ними можна було вкритися з головою. 

Спати посередині завжди тепліше, ніж скраю. Найбільш зручні 
для літніх походів легкі спальні мішки, з ватиновою прокладкою і 
застібкою-блискавкою. 

До всіх типів спальних мішків дуже корисно мати простий 
вкладиш. Насамперед на його користь говорить гігієнічний підхід: 
маючи індивідуальний вкладиш, у ньому можиа спати роздягнувшись, 
як вдома. Вкладиш іноді продається в комплекті зі спальним мішком. 

Рюкзак 
Правильно вибрати й укласти рюкзак повинен уміти кожний, 

хто збирається в похід. Як це зробити? Ось кілька корисних порад. 
Вибираючи рюкзак у магазині чи на прокатній базі, треба 

насамперед подивитися, щоб він був досить містким. Потрібно, щоб 
у нього були широкі лямки. Вузькі лямки боляче ріжуть плечі, від 
них порушується кровообіг і затікають руки. Якщо лямки вузькі, їх 
потрібно підшити повстю. 

Для великих походів (7-10 днів і більш) добре мати альпіністські і 
мисливські рюкзаки, з ушитим дном, двома бічними й однією задньою 
кишенею. Лямки в них, як правило, досить широкі. Масу незручностей 
в дорозі можуть створити неправильно підігнані лямки. Занадто короткі 
уріжуться в плечі, та й рюкзак можуть підняти так, що він позбудеться 
опори на попереку. Занадто довгі опустять рюкзак униз - це теж 
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незручно. Досвідчений турист відразу відчує, добрі йому лямки чи ні, а 
новачку рекомендується, уклавши рюкзак, обов'язково спробувати 
кілька разів покоротшати і подовжити лямки, щоб підібрати найбільш 
зручну для себе довжину. У разі потреби лямки треба покоротшати, 
проробивши нові отвори чи, навпаки, надставити, щоб зробити довші. 

Укладання речей у рюкзак - дуже важливе уміння, і, до речі, 
зовсім не таке просте, як здається на перший погляд. Насамперед 
треба твердо запам'ятати, що всі речі повинні бути в рюкзаку. Руки 
повинні бути вільні від вантажу для того, щоб користуватися 
компасом, щоб вийняти карту, блокнот, щоб відвести гілки, коли йдеш 
по лісі, щоб страхуватися при подоланні перешкод, що зустрічаються 
н поході, нарешті, щоб при необхідності подати руку товаришу. 

Майже всі знають, що, збираючи рюкзак, треба насамперед 
укласти до спини м'які речі - ковдру, куртку, светр і т.д. Але далеко 
не усі знають, що мало розкласти їх рівномірно уздовж усієї спини. 
Треба, щоб унизу спини утворився невеликий м'який валик. 'Годі вага 
на нтажу розподілиться між плечима і попереком. і накше рюкзак буде 
сильно відтягувати плечі. 

а 
Рис. 1. 
Укладання рюкзаків: а, б - неправильно; в - правильно. 

Іноді хлопці набивають рюкзак так, що він стає схожим на кулю. 
1 Іести такий рюкзак дуже незручно - місця зіткнення зі спиною надто 
мало. Треба намагатися, щоб рюкзак широко прилягав до спини. Тому 
важливо стежити за тим, щоб речі у середній частині не займали за 
обсягом більше місця, ніж у нижній і верхній, тоді рюкзак не набуде 
кулястої форми. Іноді буває, що округлої форми рюкзак набуває через 
те, що залишилися незаповненими нижні кути рюкзака, до яких 
кріпляться лямки. Тоді туди можна покласти якісь дрібні м'які речі -
запасні шкарпетки, наприклад. Але буває і таке: рюкзак укладений 
начебто б правильно, а все одно вийшов схожим на надутий м'яч. У 

31 



цьому випадку досить небагато прим'яти його коліном, побити рукою 
з середньої частини, і він набуде потрібну форму. 

Дуже часто рюкзак буває незручним для перенесення через 
неправильний розподіл ваги усередині рюкзака. Поки турист не набув 
досвіду в укладанні рюкзака, можна скористатися такими порадами. 

Важкі речі краще класти вниз, а не зверху, і ближче до спини, а 
не ззовні (звичайно, не забуваючи про м'яку прокладку уздовж 
спини). Якщо в рюкзаку залишається порожнє місце, то вільний 
простір варто заповнювати, укладаючи речі одна на одну, щоб рюкзак 
«ріс» нагору, а не в ширину. Укладаючи рюкзак, треба пам'ятати, що 
в результаті тряски, що виникає при ходьбі, нещільно покладені речі 
починають зміщатися. По-перше, намагатися вкласти речі з огляду 
на їхній центр ваги так, щоб предмети при ходьбі не зміщалися. Треба 
укласти речі так, щоб вони розпирали один одного, взаємно 
утримуючись у заданому положенні. 

Не треба боятися туго набивати рюкзак і засовувати деякі речі, 
докладаючи зусилля. Ззовні добре видно, де брезент рюкзака натягнутий 
і нічого більше не поміститься, а куди можна покласти ще що-небудь. 

Якщо в рюкзаку не вистачає місця і доводиться деякі речі 
прив'язувати зовні, їх краще кріпити поверх рюкзака, скажімо, під 
клапаном, або знизу, під дном рюкзака. 

Узагалі не слід уникати перенесення речей під клапаном. Туди зручно 
покласти куртку, сорочку чи плащ, щоб вони були під рукою. І Іа перший 
погляд, здається, що ці речі можуть легко випасти звідти. Але ці побо-
ювання не виправдані. Деякі досвідчені туристи воліють укладати речі не 
прямо в рюкзак, а розміщати їх (чи хоча б частину) в окремих мішечках. 

Нарешті, укладаючи рюкзак, треба мати на увазі, які з речей можуть 
знадобитися в дорозі чи на привалі в першу черіу. Нема рації, наприклад, 
ховати да/іеко в рюкзак той посуд, що потрібен на денному привалі. Зате 
весь цукор, наприклад, крім однієї пачки, можна сховати на саме дно. 

Зовнішні кишені рюкзака можна використовувати по-різному. 
Деякі туристи радять постійно тримати там дрібні речі, що можуть 
легко загубитися в рюкзаку, наприклад туалетні приналежності чи 
індивідуальний посуд. Інші не рекомендують робити кишені 
постійним місцем зберігання якого-небудь дріб'язку, а класти туди 
те, що може, з огляду на обставини, знадобитися в дорозі. 

Зрештою, в кожного досвідченого туриста виробляється своя 
система укладання рюкзака. Укладаючи речі, треба контролювати 
себе за списком, відзначаючи, що взято, а що - ні. 
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ГРУПОВЕ СПОРЯДЖЕННЯ 

Намет 
Зараз у магазинах з'явилося велика кількість найрізноманіт-

ніших наметів. Односхилі, двосхилі, що мають форму конуса, з тентом 
і без нього, з каркасом і без каркаса - коротко кажучи, важко навіть 
перелічити усі варіанти, що зустрічаються. 

Сокира 
Сокира є обов'язковим предметом групового спорядження в 

будь-якому поході. Готуючись до походу, треба подивитися, чи вона 
в порядку. Насамперед сокира не повинна мати зазубрин, задирок і 
бути добре наточеною. Грубе заточення роблять на наждаковому колі, 
а потім вістря доводять на бруску. Потім треба подивитися, чи добре 
сокира посаджена на сокирище. 

Для перенесення в рюкзаку кожна сокира повинна бути 
обов'язково зачохленою. Чохол можна виготовити, склавши навпіл 
шматок товстої шкіри брезенту і зшивши його. 

Компаси 
Важливим видом туристського спорядження є компас. Вва-

жається, що 2 - 3 компаси на групу цілком достатньо. Дійсно, такою 
кількістю компасів можна обійтися в поході. І все-таки потрібно 
прагнути, щоб кожен турист мав свій компас. Якщо людина хоче 
навчитися орієнтуватися на місцевості - а без цього уміння не можна 
стати сучасним туристом, то вона повинна використовувати кожну 
можливість для тренування. Також вважають, що такою можливістю 
розташовує тільки той, хто в даний момент" веде групу. Це непра-
вильно. Така можливість є у всіх членів групи. Треба тільки перед 
виходом чи на привалі попросити карту, подивитися, куди перед-
бачається прийти за даний перехід, розпитати ведучого про намічену 
лінію руху і потім, під час переходу, стежити за напрямком руху групи, 
за навколишньою місцевістю, намагаючись уявити собі, де в даний 
момент знаходиться група. Коли що-небудь незрозуміло, потрібно 
звертатися з питанням до керівника групи. Така практика сприяє 
розвитку уміння орієнтуватися. Для цього і необхідний свій компас. 
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Посуд 
До числа предметів групового спорядження належить також 

посуд для готування їжі. За винятком одноденних походів, де 
вирішено обмежитися готуванням чаю, у похід рекомендується брати 
три різні ємності, щоб можна було одночасно готувати на багатті 
першу, другу і третю страву. Що це за ємності - каструлі, відра чи 
казанки, залежить від чисельного складу групи. Необхідно, щоб на 
кожну людину в підсумку припадало 1,5-2 л посудної ємності. 

Бажано мати в поході ополоник (розливну ложку). Звичайно, 
його можна замінити і кухлем. Якщо довга ручка ополоника заважає 
при укладанні в рюкзак, її можна вкоротити до бажаного розміру. 

До числа предметів, що забезпечують готування їжі, належать 
також гаки для підвішування відер і каструль, металеві рогульки, 
саморобні тагани, трос, що замінює рогульки з поперечиною. 

Медична аптечка 
Відправляючись у похід, потрібно мати із собою медичну 

аптечку. Звичайно, у недільний похід можна піти і без всякої аптечки, 
подібно тому як ми робимо, наприклад, вирушаючи за грибами. 
Похідна аптечка повинна бути ретельно упакована, особливо якщо 
до її складу входять скляні речі - ампули, термометр. Пакування 
повинне бути тверде і не боятися вологи. 

Ремонтний набір 
Ремонтний набір так само, як і аптечку, потрібно мати в кожному 

поході. Для більш тривалих походів список ремонтного набору 
збільшується. Тут уже варто мати запасні ґудзики різних розмірів (в 
одноденному поході ґудзик, що відірвався, можна замінити англійською 
шпилькою), вар, віск, невеликі плоскогубці (на випадок необхідності 
лагодити взуття), штопання, метрів 8 -10 кіперної стрічки (вона в разі 
потреби може замінити шнурок в наметі, мотузку в горловині рюкзака, 
шнурки на черевиках і т.д.), клей БФ-6 для приклеювання латок на одяг, 
ножиці, котушку широкого лейкопластиру, невеликий моток ізоляційної 
стрічки, а також біля метра товстого дроту для всілякого ремонту. У 
тривалих походах корисно мати також тригранний напилок і брусок для 
виправлення сокир. 

Не всі перераховані предмети однаково важливі для походу, але, 
складаючи список спорядження, не можна випускати їх з уваги. 
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IV. 
ТУРИСТ В ПОХОДІ 

ТОПОГРАФІЯ 
І ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ 

Топографія. Геодезія - це наука, щ о вивчає форму і розміри землі, 
методи в и з н а ч е н н я з н а х о д ж е н н я на з е м н і й поверхні точок , необ-
хідних д л я о б ґ р у н т у в а н н я топографічних з й о м о к - к о м п л е к с у робіт 
д л я в и г о т о в л е н н я т о п о г р а ф і ч н о ї карти . Т о п о г р а ф і ч н а к а р т а - це 
в е л и к о м а с ш т а б н а карта , я к а п е р е д а є з в е л и к о ю т о ч н і с т ю і под-
р о б и ц я м и основні природні і соц іально-економічні об ' єкти (рельєф, 
води, рослинність , населені пункти , м е р е ж у доріг тощо) . 

Крім топографічних карт, під час походів часто використовують 
інші картографічні матеріали, наприклад "хребтівки" або орографічні 
карти. На перших зображено тільки хребти, на других - тільки водиа 
мережа рік і потоків. Деякі туристи вважають ці види карт най-
зручнішими, тому можна зустріти нові путівники з пропозиціями 
маршрутів власне за такими картами. 

Масштаб. На топографічних картах місцевість відображається 
в масштабі, тобто у відношенні довжини лінії на карті до її довжини 
насправді. Масштаб обов'язково вказується на карті. Можна зустріти 
два види запису масштабів: 

- числовий - подається у вигляді відношення 1 см на карті до 
певної кількості сантиметрів на місцевості, наприклад 1:100 000 (в 1 
сантиметрі - сто тисяч сантиметрів або 1 кілометр); 

- лінійний - подається як шкала, на якій над сантиметровими 
поділками написано відстані на місцевості. 

Відповідно відстані на карті вимірюються або в сантиметрах із 
наступним множенням на знаменник масштабу, або відразу в 
кілометрах. Однак лінійкою можна вимірювати тільки відстані по 
прямій. Для визначення кілометражу запланованого маршруту, 
враховуючи звивини стежок і доріг, служить кривомір або курвіметр 
(від лат. кигсшз - кривий). Шкалу приладу зроблено у вигляді 
лінійного масштабу з підписаним числовим еквівалентом. 
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Для відображення природних і соціально-економічних об'єктів 
на карті застосовуються умовні знаки. Вони виводяться на окреме 
поле карти і можуть бути масштабні (наприклад міська і сільська за-
будова), по-замасштабні (наприклад електромережі) і пояснювальні 
(адміністративні назви і межі, відмітки висот, вантажність мостів, ну-
мерація доріг тощо). Крім того, на топографічних картах для зобра-
ження місцевих предметів за їх основними видами застосовуються 
різні кольори умовних знаків: зелений - для рослинності, синій - для 
водних об'єктів, коричневий - для рельєфу, чорний - для соціально-
економічних об'єктів і пояснень. Деколи зустрічається заміна чорного 
кольору коричневим, але цс не впливає па читання карти. 

Для відображення на площині нерівностей земної поверхні засто-
совується рельєф. Типові форми рельєфу - це гори, хребти, улоговини, 
прирічкові долини тощо. На сучасних картах рельєф зображається за 
допомогою горизонталей - умовних ліній, якими з'єднано усі точки з 
однаковою висотою над рівнем моря. Горизонталі можуть бути основні 
потовщені (відповідають сотням метрів), основні (відповідають 
десяткам метрів) і допоміжні (при дуже незначних нахилах земної 
поверхні). Відстань між горизонталями називається висотою перерізу. 
На картах масштабу 1:100000 вона виносить 20 м, на двокілометрівках 
- 40 м. Щоб вказати напрямок схилу, застосовуються берґштрихи. Без 
них було би неможливо відрізнити яму від горба. При зображенні гір 
це не дуже потрібна річ, оскільки і так зрозуміло, де хребет, а де долина 
з потоком. Однак при спортивному орієнтуванні, де масштаб карти 1:15 
000, а кожен горбок і ямка можуть приховувати контрольний пункт, 
берґштрих є вирішальним для спортсмена. Є форми рельєфу, які не 
зображаються на карті горизонталями. Це можуть бути скелі або окремі 
великі камені, для них є певні умовні знаки, а також кургани, горби, 
рівчаки і ями. Для зображення останніх застосовуються берґштрихи і 
лінії, що відповідають їх формі. 

Крім висот основних горизонталей, на картах зображуються 
абсолютні висоти, тобто висоти точки над рівнем моря. Ними 
позначають вершини, перевали, уріз води. Відносні висоти на картах 
можуть вказувати глибину водойми, стовпа, скелі тощо. 

Орієнтування на місцевості - це визначення свого місцезнаход-
ження відносно сторін горизонту та потрібного напрямку руху, вміння 
витримувати цей напрямок на маршруті за допомогою різноманітних 
пристроїв та спеціальних приладів, а якщо їх нема, то за допомогою 
різноманітних природних орієнтирів та предметів. 
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Насамперед треба зорієнтувати карту. Це можна зробити за 
допомогою небесних світил і явищ природи (мох на деревах, нахил 
мурашників і т.д.). Однак при цьому може виникнути значна похибка, 
особливо в горах, де більш освітлений схил може мати усі ознаки 
південного, а насправді бути східним або західним. Точніше 
. (орієнтувати карту можна за видимими високими об'єктами за умови, 
що вони зображені на вашій карті, а також за небесними світилами 
нри безхмарному небі. Найточніше і незалежно від примх природи 
зорієнтувати карту допомагає туристський компас - прилад, що 
складається з корпусу, заповненого спиртом (для сповільнення 
обертання стрілки), лімби і намагніченої стрілки, яка вказує напрямок 
магнітного меридіану. В умовах турпоходу різниця між магнітним 
меридіаном і справжнім (котрий нанесено на карту) надто незначна, 
щоб брати це до уваги. 

Крім визначення сторін світу, компас допомагає з'ясувати власне 
місцезнаходження. Для цього треба вирахувати азимут - кут між 
напрямком магнітного меридіану і напрямком на певний об'єкт або 
місця, які зазначені на карті і виразно помітні на місцевості. Кут 
вимірюється за годинниковою стрілкою в градусах - від 0 до 360°. 
Щоб виміряти азимут, треба направити корпус компаса на об'єкт, а 
потім повернути лімбу так, щоб нульовий відлік (п івн ічний 
напрямок) збігся з північним кінцем магнітної стрілки. 

Лзимут допомагає також дотримуватись обраного напрямку руху, 
що деколи буває дуже складно зробити на незнайомій місцевості, 
особливо в умовах поганої видимості (густий ліс, туман тощо). 

БЕЗПЕКА ПОДОРОЖЕЙ. 
СТРАХУВАННЯ ТА САМОСТРАХУВАННЯ 

Інструктаж учасників групи перед виходом на маршрут 
Іїезпосередньо перед виходом на маршрут керівник групи і 

провідник повинні провести інструктаж із правил поведінки. 
І Іеобхідність такого інструктажу викликана безпекою руху, а 
ю гримання групою оголошених правил дозволяє швидше і легше, а 
111 же, успішніше пройти запланований маршрут. 

Правила поведінки: 
найголовніше! - кожен учасник повинен слухатись провідника 

і виконувати його вказівки (керівник повинен з певним гумором бути 
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демократичним диктатором, натомість в аварійній ситуації - бути 
абсолютним диктатором); 

- керівник йде першим, ніхто його не переганяє навіть на прямих 
ділянках; 

- одразу за керівником (повинен стежити за фізичним станом 
групи і кожного учасника зокрема) йдуть фізично слабші або 
повільніші учасники груп; 

- керівник встановлює із кінцевим умовні сигнали, які повинна 
розуміти і знати уся група. Насамперед - це сигнали: усе гаразд, 
зупинка, потрібна допомога (кінцевий повинен по можливості 
якнайчастіше бачити провідника, щоб сповістити його про потреби 
учасників або травму кого-небудь із них, бажано, щоб кінцевий мав 
свисток); 

- оголошується режим руху (час переходів і привалів, можли-
вість технічних зупинок), з'ясовується стан учасників походу; 

- звертається увага учасників походу на можливі або й відомі 
небезпеки; вимагається повідомляти керівнику про раптові небезпеки 
(зсув ґрунту, поява звіра тощо); 

- вимагається від учасників сповіщати керівника про фізичні 
потреби, фізичний стан, отримані травми; 

- встановлюються особливі правила поведінки залежно від часу 
проведення походу і ділянки маршруту (наприклад, у травні і червні 
- у період гніздування птахів - необхідно дотримуватись тиші, а в 
заповідниках і природних парках тиха поведінка є обов'язкова). 

Правила техніки безпеки при пересуванні туристів 
1. Перед початком походу слід визначити порядок руху, 

призначити кінцевого і напрямного, який буде визначати темп руху. 
Напрямним зазвичай ставлять слабшого учасника мандрівки. Місце 
керівника під час руху повинне забезпечувати йому зручність 
управління групою. 

2. На маршруті необхідно рухатись компактно, не допускати 
розриву групи. 

3. У випадку відставання, нездужання або травм негайно 
сповістити керівника. 

4. Кожна інформація від керівника або від напрямного до 
кінцевого і навпаки повинна швидко передаватись ланцюжком. 

5. Відлучатися з колони або з біваку слід тільки з відома 
керівника. 
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6. Треба уникати пересування в спекотні години. В разі потреби 
11>еба мати на собі одяг з довгими рукавами і закритою шиєю, а також 
і оловний убір світлого кольору з дашком. 

7. ГІри подоланні перешкод чітко виконувати правила стра-
хування і самострахування. 

8. Перед використанням опори випробувати її міцність та 
стійкість. 

9. На складних і небезпечних ділянках керівник сам перевіряє 
їх прохідність і страхує кожного учасника походу. 

10. Під час руху у лісі: 
- слід одягти довгі штани і верхній одяг з довгими рукавами, 

щоб захиститись від подряпин; 
на рюкзаку та одязі не повинно бути предметів, що чіпляються 

за гілки дерев; 
слід притримувати гілки, щоб не вдарити того, хто йде позаду; 
дерева, що впали і перегородили стежку, можуть бути 

і іизькими, тому долати вітроломи треба обережно, не наступаючи 
па стовбури; 

11. Перебуваючи у районах, де водяться змії, необхідно мати 
щільні штани, високі черевики і вовняні шкарпетки. Не можна рухати 
с і арих пеньків, копиць сіна, каміння тощо. 

12. Під час та після опадів треба уникати руху крутими схилами, 
тому що мокра трава і каміння стають небезпечно слизькими. 

13. Під час грози необхідно: 
- припинити рух; 
- не ховатись під поодинокими і високими деревами; 
- уникати високих місць, скельних виступів і т.п.; 
- відкласти металеві предмети далі як на 25 метрів; 

вимкнути О Р З і мобільні телефони. 
14. При втраті орієнтації треба йти вздовж потоку униз за течією 

и і найближчої дороги. 
15. Залишаючи привал або бівак, треба прибрати місце зупинки 

і загасити вогонь. 
16. Не рекомендується під час мандрівки палити і вживати 

алкогольні напої. 

Правила безпеки при подоланні водних перешкод: 
переправлятись слід після попередньої розвідки на більш 

широкій і мілкій ділянці річки; 
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- переходити потоки треба у взутті, бажано мати жердину, на 
яку слід спиратися вище за течією; 

- перетинати річку треба під кутом, проти течії; 
- при переході річки по колоді, завалу або сніговому мосту 

необхідно перевірити їх надійність; 
- для проходу по слизьких або тонких колодах потрібно 

організувати страхування; 
- залежно від стану води можна переправлятись парами, для 

цього слід повернутися обличчям один до одного і покласти витягнуті 
руки на плечі напарника, або групами з 3 - 4 осіб, стаючи стіною, щоб 
слабші туристи були посередині; 

- при переправі з наведеними перилами треба рухатись поряд з 
ними, нижче за течією; при цьому слід організувати подвійне 
страхування: один страхувальник повинен міцно тримати шнурок, 
який прикріплено до того, хто переправляється, другий - організовує 
пост перехоплення нижче за течією. 

Правильна організація руху 
11е слід нехтувати привалами. Дуже часто юні туристи, вийшовши 

в похід, йдуть 3 - 4 години без зупинки й у результаті передчасно 
вибиваються із сил. Короткі десятихвилинні привали обов'язкові під час 
денного переходу, навіть якщо учасникам здається, що вони зовсім не 
втомилися. Дорослі туристи звичайно роблять такі привали щогодини: 
50 хвилин йдуть, 10 хвилин відпочивають. Туристам, особливо новачкам, 
можна робити привали і частіше, хвилин через 40-45, а якщо дуже важко 
йти навіть щопівгодини. Такі короткі привали зберігають сили, і турист 
без особливих зусиль може бути в русі 8 - 9 годин. 

Десятихвилинні привали повинні ц ілком використовуватися д л я 
в ідпочинку . Н е п р и п у с т и м о в цей час п о ч и н а т и м е т у ш н ю і біганину, 
нав іть я к щ о т у р и с т и п о ч у в а ю т ь себе бадьоро. Б о р о т и с я з у т о м о ю 
потрібно не тоді, к о л и вона п р и й ш л а , а до її початку. 

Крім чергових десятихвилинних привалів, на першому переході 
через 15 хвилин після виходу рекомендується позачерговий короткий 
привал. За ці 15 хвилин звичайно з'ясовується, що в кого-небудь з 
групи незручно складений рюкзак, чи треба зняти светр, тому що 
гаряче йти. Одним словом, цей привал потрібний для усунення 
дрібних несправностей в екіпіруванні. 

Треба стежити і за темпом руху. Це дуже важливо. Ніщо, мабуть, 
так не виснажує туриста, як «рваний», нерівномірний темп. Йти 
потрібно по можливості з однією швидкістю, хіба що, виходячи з 
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біваку, можна кілька хвилин рухатися повільніше, ніж звичайно, щоб 
втягтися в звичний темп поступово, і потім перед зупинкою на привал 
і роба за 3 - 5 хвилин почати поступово знижувати теми, щоб серцево-
судинна і дихальна системи переорієнтувалися на більш спокійний 
режим роботи. 

Не треба думати, що можна відпочивати на ходу, сповільнюючи 
рух на якийсь час. Якщо група дуже втомилася, краще зробити 
позачерговий привал, ніж переходити на нерівномірний темп. Тому 
перша вимога до направляючого - уміти витримувати рівний темп. 

I Іе можна розтягувати групу під час переходу. У дальньому 
поході це може призвести до нещасних випадків. 

Розрив групи під час переходу може статися не тільки через 
нерівність сил, а іноді через помилки, що допускає направляючий. 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА 

Захворювання і травми 
Травма - це раптова дія на організм чинника зовнішнього 

середовища, який порушує анатомічну цілість тканин та фізіологічні 
процеси, що відбуваються в них. 

Види ушкоджень м'яких тканин: забиття, рани, розриви та 
розтягнення зв'язок і сухожиль, опіки, обмороження. 

Під час походу туристи, перебуваючи в середовищі, що різко 
відрізняється від звичних умов життя, можуть потрапити в екстре-
мальні ситуації- Хоча статистика свідчить, що в більшості випадків 
виникнення аварійних ситуацій пов'язано з неправильними діями 
самих туристів. Це і переоцінка власних можливостей, і неправильний 
вибір маршруту або пори року, і недостатнє спорядження та інші 
причини. Але, крім суб'єктивних причин, бувають і об'єктивні, пов'язані 
І а гмосферними явищами, лавинами, пожежами, паводками тощо. 

II Лоб зменшити рівень небезпеки, ще при підготовці походу варто 
і (знайомитися з особливостями обраного району, розпитати туристів, 
їм з власного досвіду знають специфічні небезпеки маршруту. А 

потім відповідно до отриманої інформації опрацювати теоретично 
(при потребі провести тренування) варіанти дій для кожного 
ів.ірійного випадку. Кожен турист повинен мати індивідуальний 
їм.ірійний комплект у непромокальній упаковці. Вміст такого пакету 
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може бути дуже різним залежно від регіону подорожі (гори, пустеля, 
тайга тощо), пори року або виду турпоходу (піший, водний, лижний 
тощо). Карпати - складні гори, однак у них вимоги до аварійного 
пакету не надто великі: загерметизований запас сірників і свічка. 

Головні небезпеки, які загрожують туристам у поході: 
Перевтома виникає, якщо фізичні зусилля перевищують резерви 

організму. Перевантаження бувають пов'язані не тільки з вагою 
наплічника, причиною перевтоми може бути переохолодження, брак 
кисню, недостатнє харчування, коротка тривалість або й відсутність 
привалів. Як наслідок - притуплена увага, сповільнена реакція і 
неготовність до екстрених дій, що, в свою чергу, призводить до 
травматизму. 

Тренування до походу, самоконтроль на маршруті, інфор-
мування керівника про зміни стану організму, зменшення фізичних 
перевантажень і організація повноцінного відпочинку - це головні 
профілактичні заходи, що допоможуть запобігти або ліквідувати 
наслідки перевтоми. 

Гірська хвороба пов'язана з нестачею кисню в повітрі і виникає 
па значних висотах - вище 2000 м. Але відомі випадки прояву хвороби 
в Карпатах на висотах 1600-2000 м. Брак кисню викликає задуху 
навіть при незначних фізичних навантаженнях, помітно знижується 
працездатність, видовжується відновлювальний період після втоми. 
Перші ознаки хвороби: апатія, стомленість, сонливість, запамо-
рочення. Потім починаються розлади травлення, нудота, гарячка. При 
подальшому знаходженні на висоті кисневе голодування призводить 
до психічних розладів. 

При ознаках гірської хвороби треба розвантажити хворого, 
знизити темп руху або зробити довгу зупинку. Найчастіше цього 
буває достатньо, щоб запобігти розвитку хвороби. 

Снігова сліпота з'являється внаслідок опіку слизової оболонки і 
сітківки ока сонячним світлом, відбитим від снігу, льоду або водної 
поверхні. Причому в горах це може статись і в туманну або навіть 
хмарну погоду. Ознаками хвороби є сльозоточивість, почервоніння 
очей, у важких випадках можлива втрата зору. 

Щ о б запобігти хворобі, треба користуватись захисними 
окулярами з ІІУ-фільтром. При її ознаках потрібна темна пов'язка 
на очі і холодні компреси. 

Тепловий і сонячний удар. Виникають унаслідок перегріву 
організму, причиною чого може бути спека, значна вологість повітря, 
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непромокальне прогумоване вбрання, фізичні перевантаження, 
брак питної води. Сонячний удар - це різновид теплового, а його 
причиною є довге перебування з непокритою головою під 
прямими сонячними променями. Типові ознаки удару: головний 
біль, шум у вухах, запаморочення, слабість, нудота, погіршення 
самопочуття, посилене виділення поту, серцебиття і задишка. При 
підвищенні температури до 40-41° С зростає збудження, пульс 
збільшується до 140-160 ударів на хвилину. Можливі судоми, 
галюцинації. Якщо при тепловому ударі не вжити заходів, 
потерпілий може померти. 

Надаючи першу медичну допомогу, хворого необхідно 
винести із зони перегрівання, зняти одяг, що стискає, покласти, 
підняти йому голову. Потім покласти холод на голову й ділянку 
серця, напоїти потерпілого прохолодною водою. 

Переохолодження (замерзання) і обмороження 
У випадку загального охолодження потерпілому терміново 

мбезпечують джерело тепла (тепла кімната, вогнище, по можливості 
ванна з температурою води не вище звичайної температури тіла). 

І 'скомендовано теплий чай, в жодному випадку алкоголь! 
І Іаслідки обмороження ліквідувати складніше. Насамперед 

і реба посилити кровообіг на змерзлій ділянці тіла: зробити махи 
руками-ногами, нахили вперед, і знову ж - теплий солодкий чай. 
У жодному разі не можна розтирати уражені ділянки, тому що 
можна пошкодити шкіру. Справжню глибину і площу ушкодження 
можна визначити тільки після припинення дії холоду, іноді через 
кілька днів (на ділянці обмороження розвивається набряк, 
почервоніння чи некроз - омертвіння тканин). 

Належно від глибини ураження тканин розрізняють 4 ступені 
обмороження. 

Для обмороження І ступеня характерне збліднення шкіри в 
іілянці ураження. Після зігрівання шкіра стає набряклою і 

і пнюнато-фіолетовою, з'являється колючий біль. 
! Іри обмороженні II ступеня утворюються пухирі з прозорою, 

жовтуватого кольору рідиною. 
Обмороження III ступеня супроводжується утворенням 

пухирів з кров'янистим вмістом. 
При обмороженні IV ступеня настає змертвіння всіх шарів 

м ' я к и х тканин, а іноді — й кістки. 
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Перша медична допомога при обмороженні. Потерпілого 
зігрівають (оптимально - ванна з теплою водою). Якщо ще не настали 
зміни в тканинах, то обморожені ділянки протирають спиртом, 
одеколоном і розтирають до почервоніння шкіри. Ушкоджені ділянки 
протирають спиртом і накладають на них стерильну пов'язку. 

При появі пухирів та некрозі тканин ці місця покривають 
пантенолом і стерильно бандажують, але потерпілому обов'язково 
потрібна термінова медична допомога. 

Лавинна небезпека. Найбільш небезпечними масивами Карпат 
є Чорногора, Свидовець, Боржава і Ґоргани. Зазвичай лавини сходять 
з більш крутих північно-східних схилів. Головний період їх 
сходження припадає на лютий-березень, хоча все залежить від 
кількості снігу. 

Для безпеки походу треба уникати крутих схилів, характерних 
для лавин жолобів, а також навіяних вітром карнизів. Па вкритих 
снігом Свидовці і Чорногорі не видно стежок, орієнтуватись 
доводиться за північним краєм хребта. Але власне на ньому бувають 
готові зірватись 5-6-метрові снігові нависи. Тому у випадку дуже 
густих туманів, коли видимість обмежується до 2 - 3 метрів, треба 
відмовитись від маршруту. 

При сходженні лавини треба запам'ятати місця зникнення 
засипаних учасників та негайно приступити до їх пошуку і 
відкопування. Знайденим роблять штучне дихання і закритий масаж 
серця, зігрівають теплими речами і гарячими напоями. Якщо когось 
знайти не вдалось, потрібно негайно сповістити рятувальний загін: 
відомі випадки знаходження живих людей під лавиною навіть через 
кілька діб. 

Утоплення. Утоплення поділяють на два види: синій тип (вода 
заповнює легені) і блідий тип (вода не заповнює легені). В умовах 
відносно мілких карпатських рік частіше трапляється другий тип. 
Він відбувається при зіткненні з холодною водою і подразненні 
горлянки, що викликає зупинку дихання і серця. Часто це буває 
пов 'язано з травмою голови в момент падіння у воду. Щоб 
уникнути такої ситуації , треба просто бути обережним при 
переправі. Перша допомога полягає в штучному диханні, а при 
зупинці серця - у його закритому масажі. При цьому заборонено 
повертати голову потерпілого, оскільки можуть бути пошкоджені 
шийні хребці. 
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Отруєння. Може бути пов'язане: 
1. Із вживанням в їжу отруйних грибів. Перше правило - не їсти 

і и 'знайомі гриби, друге правило - навіть знайомі гриби треба спочатку 
під варити, злити відвар, а потім знову проварити або засмажити. 

2. З дією рослинної отрути. Можна отруїтись: 
- запахом квітів; 
- від дотику (характерні опіки від боріцовика Сосновського 

ПІ іп.); 
вживаючи рослини в їжу (в тому числі водорості разом з водою 

II стоячої водойми - кип'ятіння не зменшує токсичності "квітучої" 
події). 

Туристам варто знати і розпізнавати в природі отруйні рослини. 
Ллє головне - не їсти незнайомі ягоди, не жувати листя і стебла 
невідомих рослин. В умовах Карпат цих заходів достатньо, щоб 
запобігти отруєнню. Особливої уваги вимагає отруєння дотиком -
це пов'язано з агресивною експансією боріцовика, котрий займає 
долини потоків, луки, низини. Контакт з рослиною викликає 
подразнення і запалення шкіри, що нагадує термічний опік II 
степеня. При першій допомозі треба прийняти одну таблетку 
димедролу, промити уражену ділянку шкіри великою кількістю води 
з милом, обробити 2-процентним розчином марганцевокислого 
калію і нанести пантенол. 

3. Із вживанням ковбаси, консерви та інших м'ясопродуктів із 
паличками ботулізму. Ознаки: загальна слабість, головний біль, 
нудота, спрага, двоїння в очах, погіршення ковтання, параліч м'язів 
кінцівок і шиї. Необхідно промити шлунок, дати активоване вугілля 
і проносний засіб, бажано також зробити клізму і терміново 
евакуювати хворого до лікарні. 

Укуси тварин. Звірина в Українських Карпатах полохлива, тому, 
побачивши хижака, треба дати йому можливість піти геть. Головна 
небезпека загрожує з боку вівчарських собак. Бажано не наближатись 
до о гар і кошар, а якщо ви вже опинились на їх шляху, то завмерти і 
к пікати пастухів. Так само треба зробити, якщо кошару, отару або 
і і .ідо неможливо обійти. Собаки бувають дуже грізні, але завжди 
і чухаються своїх господарів. У випадку укусу треба накласти тугу 
пов'язку і негайно евакуювати потерпілого до лікаря. 

І Це одна загроза - це змії. В Карпатах немає таких небезпечних 
і мій, як кобра або гюрза, а укуси гадюки дуже рідко призводять до 
і мер гельних випадків, однак деколи викликають важкі ускладнення. 
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Зустріти гадюк можна всюди: в лісі, на луках, на каміннях і біля 
потоків тощо. Вони активні вдень, але ввечері можуть приповзти до 
вогнища, приваблені теплом. 

Треба повільно рухатись у густому травостої і чорничниках, 
щоб дати змії відповзти в сторону; уникати сонячних галявин серед 
вологої місцевості для біваку - в таких місцях змії люблять 
вигріватись. Не варто турбувати помічену гадюку, треба пам'ятати, 
що ці тварини кусають тільки для самозахисту. Усього не пере-
рахуєш, але найголовніше те, що безпека туриста залежить тільки 
від його обережності і постійної уваги, це повинно бути нормою 
поведінки. 

При укусі треба насамперед відсмоктати отруту. Потім знеру-
хомити кінцівку, щоб зменшити кровообіг, і дати випити потерпілому 
багато рідини. Не можна в цей час вживати алкоголь і каву. Сиворотка 
застосовується тільки у випадках укусу кобри, гіорзи і ефи. В інших 
випадках отруєння потерпілий потребує лікарської допомоги, але 
сиворотка необов'язкова. 

Укуси комах. На щастя, в Карпатах немає скорпіонів, сколо-
пендр, каракуртів та інших екзотичних і небезпечних комах. Кліщі 
в нашій зоні не переносять енцефаліту, щоправда, витягання кліща 
краще довірити лікареві . Бджоли і оси - річ знайома усім з 
дитинства. Серйозна небезпека загрожує тільки алергікам. Комарів 
можна проігнорувати. Ллє. на жаль, поширюється територія 
активності так званої мушки. Укус цієї дрібної комашки викликає 
свербіння , почервоніння , невеликий набряк і д о в г о т р и в а л е 
"сльозіння" місця ураження. Укус в губу або віко спричиняє більший 
набряк. Спостерігались випадки сонливості, підвищення темпе-
ратури, втрати апетиту. 

Найкраще при першій появі мушок і комарів побризкатись 
репелентом типу "ОРИ" , оскільки атака комах може щонайменше 
радикально зіпсувати настрій. Але кожен укус, вимагає уваги, 
особливо якщо спостерігається алергічна реакція. Потерпілому треба 
прийняти антиалергени (димедрол, кетотіфен та ін.) і пити дуже 
багато води або чаю. На місце укусу бджоли, оси або шершня треба 
прикласти грудку цукру, яка витягне частину отрути. Потім потрібно 
застосувати місцеве охолодження стерильними компресами. 

Опіки виникають внаслідок дії: 
1. Високих температур. У походах можна опектись від вогнища 

або окропом. При запалюванні вбрання треба накрити палаючу 
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іілянку тканиною, засипати снігом або занурити у воду. Опечене 
рідиною місце одразу занурюють у воду: це понижує підшкірну 
температуру і зменшує ступінь прогрівання підшкірних тканин, 
ніпжуючи, таким чином, розвиток більш глибокого опіку. Потім треба 
іастосувати пантенол і стерильну пов'язку. Холод на ділянці пов'язки 

зменшить відчуття болю. 
2. Хімічних речовин (в походах практично не трапляються). 
3. Отруйних рослин (див. пункт Отруєння). 
4. Сонячних променів. Розр іджене гірське повітря слабше 

поглинає сонячні промені, тому їх дія у горах значно сильніша. До 
і ого ж сніг чудово відбиває ультрафіолетове проміння, що призводить 
по опіків не призвичаєних до сонця місць: ніздрі, губи, низ підборіддя. 

У ї л и безпеки варто користуватися кремами з ІІУ-фільтрами, а також 
11 ля гати туристські маски. 

Хоча опіки уражають шкіру, вони впливають на весь організм, 
і ому не варто ними легковажити: в уражених місцях утворюються 
токсини, які розносяться з кров'ю по усьому тілу. Як правило, рани 
під опіків гнояться через попадання в них мікроорганізмів. 

Перша допомога при опіках. При наданні першої допомоги треба 
іагасити палаючий одяг, для чого на потерпілого накидають куртку 
чи ковдру. Обпалену частину тіла звільняють від одягу, обрізуючи 
іюго навколо рани, і залишають прилиплий у місці опіку. Не можна 
І><ізкривати пухирі, торкатися опікової поверхні руками, змазувати її 
маззю та іншими речовинами. При великих опіках кінцівок роблять 
їхню іммобілізацію. При опіках, що займають велику поверхню тіла, 
постраждалого найкраще загорнути в чисте простирадло і терміново 
і раїк портувати в медичну установу. 

При опіках очей перша допомога полягає в накладанні на них 
е тгрильної пов'язки і створенні для постраждалого стану спокою. 

Падаючи першу медичну допомогу ураженим напалмом й 
пішими запалювальними речовинами (спочатку необхідно при-
мі 111 и ти горіння), потрібно на уражені місця накласти змочену у воді 
пов'язку або палаючі ділянки тіла занурити у воду. Спроба збити 
полум'я сприяє розмазуванню вогнесуміші по тілу і більш інтен-
I пішому її горінню. 

Ураження блискавкою. Несподіваність грози і непередбачу-
п,шіс ть блискавок робить цей вид небезпеки найбільш страшним. 
< ніхія не зважає на тренованість , с п о р я д ж е н н я чи вік, вона 

їжалісно байдужа. Ллє спостереження і статистика свідчать, що 

47 



дотримання деяких правил можуть зменшити ризик ураження 
блискавкою. 

У лісі під час грози не варто ховатись під високими деревами. 
Особливо небезпечні поодинокі дуб, тополя, ялина, сосна. В березу 
та клен блискавка влучає дуже рідко. 

На відкритому місці краще присісти у суху яму чи канаву, 
намагаючись зменшити контакт із землею. При цьому ступні ніг 
повинні бути разом, спина зігнута, руками обхопити коліна. 

Треба уникати гребенів, скельних виступів та інших підвищених 
точок рельєфу. 

і 1а заболочених місцях та біля водоносних пластів перебувати 
небезпечніше, ніж на кам'янистому чи піщаному ґрунті. Мокрий одяг 
теж сприяє ураженню. Тому перед грозою найкраще розкласти намет, 
перевдягнутися в сухе вбрання, лягти і не підводитись до кінця бурі. 
Металеві предмети (сокири, ножі, годинники та інше) краще віднести 
якнайдалі від намету. 

Вибираючи місце під бівак, треба уникати голих хребтів, пооди-
ноких дерев, заболочених місць. Варто оглянути також оточення, 
чи немає навколо обраного місця обгорілих дерев і кущів. В 
Карпатах бувають «улюблені» блискавками місця. Місцеві люди 
називають ці місця "погарами" і ставлять на них хрести, щоб 
відлякати нечисту силу. 

Від удару блискавки може зупинитися серце і дихання, людина 
може знепритомніти. У такому випадку тільки невідкладна реані-
мація може врятувати потерпілого. Треба негайно робити штучне 
дихання і закритий масаж серця аж до відновлення нормальних 
функцій організму. 

Кровотеча. 
Види кровотеч, способи тимчасової зупинки кровотечі, правила 

накладання кровоспинного джгута 
Кровотеча - витікання крові з ушкоджених кровоносних судин. 

Класифікація кровотеч: 
1. За видом ушкодженої судини: 
- артеріальна - червоний колір крові; кров витікає пульсуючим 

струменем; 
- венозна - темний колір крові; кров витікає безупинно; 
- капілярна - кровоточить уся поверхня рани; 
- паренхіматозна - виникає при ушкодженні внутрішніх органів. 
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2. Залежно від напряму витікання крові: 
- зовнішня; 
- внутрішня. 
Ознаки внутрішньої кровотечі: 
- утворення синця на місці травми; 
- м'які тканини над місцем травми болісні, набряклі, тверді на 

чотнк (наприклад "твердий живіт" при внутрішній кровотечі в 
черевну порожнину); 

- частий слабкий пульс; 
- часте дихання; 
- бліда прохолодна на дотик шкіра; 

нудота, блювання; 
- спрага; 

кровотеча з природних отворів організму (рот, ніс, пряма 
кишка, кров у сечі та ін.). 

При рівномірному просочуванні кров'ю тканини утворюється 
синець. Якщо кров розсовує тканини з утворенням порожнини, 
наповненою кров'ю, утворюється гематома. Втрата 1 - 2 літрів крові 
може призвести до смерті. При ушкодженні судин легень або грудної 
і іінки та кровотечі у плевральну порожнину розвивається гемо-
11 >| >акс. І Іри незначній крововтраті (до 300 мл) симптоми можуть бути 
невиразні. При масивній внутрішньоплевральній кровотечі хворий 
скаржиться па загальну слабість, задишку, біль і відчуття тяжкості в 
грудній клітці з боку ураження. Спостерігається блідість шкіри, 
пришвидшений слабкий пульс, знижений артеріальний тиск, часте 
поверхневе дихання. 

Зупинко артеріальної кровотечі. Щоб зупинити артеріальну 
к ровотечу, спочатку притискають пальцем ушкоджену артерію вище 
місця поранення, де вона проходить поблизу кістки. 

Никонуючи пальцеве притискання судини, треба швидко на-
і і.їсти джгут чи закручення і стерильну пов'язку. Джгут накла-

І Н І О Т І . на стегно, гомілку, плече і передпліччя вище місця кровотечі, 
ближче до рани на одяг чи м 'яку підкладку з бинта, щоб не 
прищемити шкіру. 

При артеріальній кровотечі джгут накладають, щоб зупинити 
і ровотечу. При надто сильному стисканні тканин травмуються 
нервові стовбури кінцівок. Якщо джгут накладений недостатньо туго, 
аріеріальна кровотеча посилюється, тому що стискаються тільки 
нічиї, по яких відтікає кров з кінцівки. Правильність накладання 
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"Ч 

джгута перевіряється відсутністю пульсу на периферичній судині. 
Час накладання джгута із зазначенням дати, години і хвилини 
вказують у записці, що підкладають під хід джгута так, щоб її було 
добре видно. Джгут на кінцівці варто тримати не більше 1,5-2 годин, 
щоб уникнути її змертвіння нижче місця накладання джгута. У тих 
випадках, коли з моменту його накладання пройшло 2 години, треба 
виконати пальцеве притиснення артерії; повільно, контролюючи 
пульс, послабити джгут на 5 -10 хвилин і потім знову накласти його 
трохи вище попереднього місця. Таке тимчасове зняття джгута 
повторюють щогодини, доки потерпілому не буде надана хірургічна 
допомога (при цьому щораз роблять відмітку в записці). 

Для зупинки кровотечі за допомогою закручення викорис-
товують мотузку, скручену хустку, смужки тканини. Імпровізованим 
джгутом може служити ремінь, що складають у вигляді подвійної 
петлі, надягають на кінцівку і затягують. 

Зупинка кровотечі проводиться так: 
- при зовнішній венозній і капілярній кровотечі накладають 

стерильну пов'язку, що стискає рану, закривають її стерильними 
серветками чи бинтом у 3-4 шари, зверху кладуть вату і туго 
закріплюють бинтом, потім надають ушкодженій частині тіла підняте 
положення відносно тулуба. 

— при внутрішніх кровотечах на передбачувану д ілянку 
кровотечі кладуть холод, потерпілого негайно доставляють у 
лікувальну установу. 

Рани та їх ускладнення. Класифікація ран. Інфіковані рани. 
Поняття про асептику і антисептику 

Рапоіо називається ушкодження, що характеризується пору-
шенням цілості шкірних покривів, слизових оболонок, а іноді й 
глибоких тканин (супроводжується болем, кровотечею). 

Класифікація ран за видами: 
1. Різані і колоті рани мають рівні краї, сильно кровоточать. 

Колоті проникні рани з незначним запаленням і ушкодженням шкіри 
чи слизової оболонки можуть бути досить глибокими і становити 
велику небезпеку через можливість ушкодження внутрішніх органів 
і занесення в них інфекції. 

2. Рубані рани мають забиті місця і роздроблення м'яких тканин. 
3. Забиті, рвані і роздроблені рани характеризуються складною 

формою, нерівними краями, у них створюються сприятливі умови 
для розвитку інфекції. 
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4. Укушені рани небезпечні інфікуванням слиною. Ознаки 
Інфікування рани: 

- ділянка навколо рани припухає, червоніє і стає теплішою на 
дотик; 

пульсуючий біль в області рани; 
- підвищення температури і погіршення стану хворого. 
Перша медична допомога і профілактика інфікування при 

пораненнях При незначних пораненнях: 
промити рану розчином антисептика або чистою водою з 

милом (не використовуйте спирт); 
накласти на рану стерильну пов'язку. 

І Іри великих ранах, а також колотих (невеликий отвір рани, але 
можуть бути глибокі ушкодження) чи вогнепальних ранах не слід 
і амостійно промивати рану. Накладіть тільки стерильну пов'язку і 
,терпіться за допомогою до лікаря. 

І Іри ранах розміром більше 1 - 2 см, коли краї рани не сходяться 
ра юм, слід якнайшвидше звернутися до хірурга для вирішення 
питання про накладання швів на рану. ІІІви прискорюють процес 
іагос пня, зменшують імовірність розвитку інфекції, запобігають 

утворенню грубих рубців. 
У випадку ушкодження, що супроводжується ампутацією 

частини тіла, відірвану частину слід направити до лікарні разом із 
потерпілим. При цьому її загортають у стерильну марлю (або чисту 
і капину), кладуть у поліетиленовий пакет і тримають пакунок у 
холодному місці (поліетиленовий пакет з ампутованою частиною 
поміщають у другий пакет, наповнений льодом). Якщо у рані 
виявиться сторонній предмет, не слід витягати його з рани. Предмет 
фіксують у рані і накладають стерильну пов'язку навколо нього. 

І іов'язки. Засоби іммобілізації 
Види пов'язок, правила їх накладання. Пов'язка - це перев'язний 

ма геріал, яким закривають рану. Процес накладання пов'язки на рану 
па пишетьсяперев'язкою. 

При перев 'язці бинт слід тримати в правій руці, а лівою 
і римувати пов'язку і розпрямляти ходи бинта. Бинт розгортають, 

пс відриваючи від пов'язки, зліва-направо, наступним ходом (туром) 
іи рекриваючи попередній наполовину. Пов'язка накладається не 
і ке туго (крім тих випадків, коли потрібно стиснути), щоб не 

порушити кровообіг, і не дуже слабко, щоб вона не спадала з рани, 
І ЇЇ |>ІІІ ніж накласти первинну пов'язку, потрібно оголити рану, не 
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забруднюючи її і не заподіюючи болю потерпілому. Верхній одяг, 
залежно від характеру рани, погодних і місцевих умов, знімають чи 
розрізають. Спочатку знімають одяг зі здорового, потім з ураженого 
боку. У холодний період, щоб уникнути охолодження, а також в 
екстрених випадках, коли надається перша медична допомога 
потерпілому у важкому стані, одяг розрізають у ділянці рани. Не 
можна відривати від рани прилиплий одяг, його потрібно обережно 
обстригти ножицями, потім накласти пов'язку. Надягають одяг у 
зворотному порядку: спочатку на уражений, а потім на здоровий бік. 

Як перев'язний матеріал застосовується марля, вата, лігнін, 
хустинка. Перев'язний матеріал повинен бути гігроскопічним, добре 
всмоктувати з рани кров і гній, швидко після прання висихати, легко 
стерилізуватися. 

Хрестоподібну пов'язку при ушкодженні долоні чи тильної 
поверхні кисті накладають починаючи з фіксувальпого ходу на 
зап'ясті, а далі по тилу кисті на долоню, потім, не обгортаючи великий 
палець, знову на тильну поверхню кисті; потім знову через долоню 
по тилу кисті косо на зап'ясток; далі ходи бинта повторюють; пов'язку 
закріплюють па зап'ястку. 

На плечі і передпліччя накладають спіральні пов'язки, бинтуючи 
знизу вгору, періодично перегинаючи бинт. 

Пов'язки на ліктьовий суглоб накладають, починаючи 2-3-ма 
ходами бинта, через ліктьову ямку і далі спіральними ходами бинта, 
перемінно накладаючи їх на передпліччя та плечі з перехрещуванням 
у ліктьовій ямці. 

Пов'язку па плечовий суглоб накладають, починаючи від 
здорового боку з пахвової западини по грудях і зовнішній поверхні 
ушкодженого плеча позаду через пахвову западину на плече; по спині 
через здорову пахвову западину на груди і, повторюючи ходи бинта, 
доки не закриють весь суглоб, закріплюють кінець на грудях 
шпилькою. 

На рану в ділянці промежини накладається Т-подібна бинтова 
чи пов'язка за допомогою хустини. Т-подібна пов'язка накладається 
навколо талії за допомогою пояса, що роблять з кінця бинта. До пояса 
прикріплюються всі ходи бинта, що проходять через промежину. 
Можна накладати пов'язку з використанням хустини, всі три кінці 
якої зв'язуються в одному вузлі і міцно фіксують пов'язку. 

На нижню частину живота і промежини також накладається 
колосоподібна пов'язка. 
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11 «в'язку на ділянку п'яти накладають першим ходом бинта через 
н ! ,н і ішу, яка найбільше виступає, далі наступний хід, вище і нижче 
іи ріиого ходу бинта, а для фіксації роблять косі і восьминодібні ходи 

п н і , і ІІа гомілковостопний суглоб накладають восьмиподібну 
і'изку. Перший фіксувальний хід бинта роблять вище щиколотки; 

ї ї и вниз на підошву і навколо стопи; потім бинт ведуть по тильній 
інімерхпі стопи вище щиколотки і повертаються на стопу; знову через 
ні їм іу поверхню стопи; ходи повторюють і закріплюють кінець бинта 
круговими ходами вище щиколотки. На гомілку і стегно накладають 
і тральні пов'язки так само, як на передпліччя і плечі. Пов'язку на 
мі ліпний суглоб накладають, починаючи з кругового ходу через 
ІІ.І і колінну чашечку, а потім ходи бинта позмінно йдуть нижче і вище, 
перехрещуючись у п ідкол інн ій ямці . 

Медичні вимоги до туристів, самоконтроль 
і медичне забезпечення походу 
()еоби, що перенесли протягом попереднього місяця грип, важку 

. і ш 11 іу, с карлатину та інші інфекційні захворювання, не повинні бра ги 
час ї ї, у складних походах. 

І Ісихічні захворювання, у тому числі епілепсія, є протипоказом 
навіть для нескладних одноденних походів. 

Керівник повинен знати, що в похід не варто вирушати людям з 
І.ІКИМИ хворобами: вади серця, гіпертонія, захворювання легенів, 
ро 11 і ч ний гастрит, виразка шлунку, холецистит у стадії загострення, 
ні і іепня нирок, кон'юнктивіт, інфекційні захворювання шкіри, а 

і.ікож захворювання і травми опорно-рухового апарату, отримані 
їй іадовго до походу. 

Перша допомога повинна надаватися зразу ж на місці, ще до 
і юний медичного працівника або до транспортування потерпілого до 
пкупальної установи, її мета - усунути біль, запобігти подальшому 

Ін мнитку захворювання або пошкодження, своєчасно евакуювати 
ерпілого до лікарні. 

І Іри проведенні походів у важкодоступних, віддалених від житла 
ми цих, за поганих метеорологічних умов потерпілому доведеться 
і ю іраховувати тільки на допомогу товаришів і сили організму. Уряді 
мпі.ідків правильно надана на місці допомога потерпілому може 
оі рі ч ш йому життя, запобігти розвитку в організмі необоротних змін 

ускладнень. Тому керівник туристської групи повинен уміти 
м і і.і пі першу медичну допомогу собі і своїм товаришам. Навчання 
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способів само- і взаємодопомоги повинне входити у всі програми 
підготовки керівників туристських груп. Навчання проводять лікарі, 
що мають досвід туристських походів, учасники рятувальних робіт, 
співробітники контрольно-рятувальної служби. Елементи надання 
першої медичної допомоги включаються в програму проведення 
різних змагань з видів туристської техніки. 

У всіх випадках навчання повинне бути наочним, супро-
воджуватися конкретними прикладами. Мета - навчити учасників 
походу практично надавати першу допомогу. Необхідно, щоб всі 
кер івники туристських груп навчилися правильно зупиняти 
кровотечу, накладати пов'язки, проводити штучне дихання і масаж 
серця, транспортувати потерпілого. 

Обов'язки керівника щодо забезпечення медичних норм. У 
туристських групах за медичне забезпечення відповідає керівник, 
який може не мати медичної освіти. Він повинен уміти добирати і 
укомплектовувати похідну аптечку, уміти застосувати наявні засоби, 
знати симптоми найпоширеніших захворювань і травм, а також 
способи надання першої допомоги і лікування, постійно контро-
лювати стан здоров'я учасників, якість їжі, води і дотримання правил 
гігієни. 

До захворювань і травм, основи діагностики і лікування яких у 
міру можливості повинен знати керівник, належать: простудні 
захворювання (гостре респіраторне захворювання, грип, ангіна, 
запалення легенів), шлунково-кишкові захворювання (дизентерія, 
черевний тиф, "гострий живіт", харчові отруєння), укуси отруйних 
змій і комах, гірська хвороба, снігова сліпота, тепловий і сонячний 
удар, відмороження, загальне замерзання, задуха при попаданні у воду 
і лавину, внутрішня кровотеча, ураження блискавкою, струс 
головного мозку, гнійничкові захворювання шкіри, опіки, удари, 
розтягування і розриви зв'язок, вивихи і переломи кісток, поранення, 
ураження електричним струмом. 

Без медичної освіти важко в короткий термін отримати знання 
симптомів перерахованих захворювань і травм та навчитися надавати 
допомогу, тому починати підготовку і навчання необхідно за 5 - 6 
місяців до походу. 
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Таблиця 4 
Склад медичної аптечки у туристському поході 

Медикаменти Кількість Застосування 
Перев'язний матеріал 

і ншії стерильні 5 шт. 
Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

Інші м иестерильні: 
середні (7 см) 
широкі (14 см) 

5 шт. 

5 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

Іи шпі/іуальніпакети 2-3 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 11.11 и медична 200 г 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

і ик іичний бинт 2 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

Інші гумовий 6x450 мм 2 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

К і імт кістир 3 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

І м м матерчатий 1 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

1 чашки ірикуша 1 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

II іш гир бактерицидний 5 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

\ш і міська шпилька 5 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

Ножиці 1 шт. 

Для перев'язок при пораненнях; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах, саднах; 
тиснутих пов'язок при кровотечах, 
вивихах,саднах 

Знезаражувальні засоби 
і І.ісюянка йоду 3-5% 
Іи пмпулах) 

50 мл Для обробки країв ран, полоскання 
ротової порожнини при ангіні (3—4 
краплі на 100 мл теплої води) 

Г'і ічин діамантової зелені 30 ми Для обробки країв ран 
М.ірганцевокислий калій в 
порошку (перманганат 
мінім) 

0,3 г Блідо-рожевий розчин для 
полоскання слизистої рота і 
промивання шлунка, рожевий - для 
промивання гнійних ран, темно-
вишневий - для обробки країв ран, 
садна 

І ІІІН'ШЦИД (в табл.) 20 табл. Для знезараження води. 1 габл. 
розводять в 0,5—0,75 л води і 
витримують 15 хв 

1 Іішгенол 3 шт. В аерозольній упаковці. Має 
протизапальну, кровоспинну, 
антимікробну дію 

ІІІГШІІПТ 2 шт. Аерозоль, має антисептичну і 
протизапальну дію. Застосовується 
при ангіні, запаленні слизової 
оболонки рота 



Серцево-судинні засоби 
Валідол 20 табл. 'Заспокійливо впливає на центральну 

нервову систему. Маг 
судинорозширювальну дію. 
Застосовується при болях у серці 
(стенокарді'О, неврозах, істеріях. як 
протиблювотний засіб при морській і 
повітряній хворобах. 1 табл. - під язик 

Нітрогліцерин 20 табл. Застосовується при сильних болях у 
серці, які не проходять після 
прийняття валідолу. 1 табл. - під язик 

Валокордин, корвалол або 
кардиамин 

20м:і Застосовується при болях в серці, 
тахікардії (прискореному серцебитті), 
підвищеній дратівливості, безсонні, 
неврозах. 20 крапель у невеликій 
кількості води 

Кофеїн 20 табл. Активізує дихальний і судинно-
руховий центри, посилює роботу 
серцевого м'яза. Застосовується при 
шоку, слабкості серцевої діяльності, 
при отруєннях, при спазмах судин 
головного мозку. 1 табл. за один раз 

Засоби при шлунково-кишкових захворюваннях 
Фталазол 40 табл. Надає антибактеріальну дію при 

д и з е н т е р і ї , е н т е р о к о л і т і 
(проносах), харчових отруєннях. 
По 2 табл. 3 рази на день після їди 

Лівоміцетин 20 табл. При дизентерії, харчових отруєннях, 
черевному тифі, туляремії. ІІо 1 табл. 

3—6 разів на день після їди 
Бесалол 20 табл. При захворюваннях шлунково-

к и ш к о в о г о тракту , іцо 
супроводжуються болями, 
спазмами. По 1 табл. 2 рази на день 

Пурген 20 табл. При закрепах по 1 табл. 2—3 рази на 
день 

Сульфат натрію 100 г Застосовувати як сольове проносне 
при отруєннях. 30 г за один раз 
(розвести в 0,5 склянки теплої води) 

Вугілля активоване 
(карболен) 

20 табл. При проносі, метеоризмі, харчових 

отруєннях. По 1—2 табл. 
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Протизапальні засоби 
1 \ и.фндіметоксин 40 табл. При ангіні, простудних 

захворюваннях, запаленні легенів, 
дизентерії. Приймати перші доби 3 
табл. за один раз до їди, подальші -
по 1 табл. 3 рази на день до їди 

1 нпромІЦИН 50 табл. При запаленні легенів, бронхіті, 
ангіні, карбункулах, холециститі, 
раневій інфекції та інших 
запальних захворюваннях. По і 
табл. 4 рази на день під час їди 

Знеболювальні і жарознижувальні засоби 
\( мірин 

і и її-1 и псшііцилова 
КИСЛОТИ) 

30 табл. Болезаспокі йлиии й, 
протизапальний, 
жарознижувальний, 
протиревматичний засіб. По 1 табл. 
3 рази па день після їжі 

Дннльї ін ЗО табл. При головному болі, невралгії, 
артритах (болях в суглобах), 

міозиті, радикуліті. По 1 табл. 2—3 
рази на день 

О'мсдрол 20 табл. При алергії, високій температурі 
(більш 38,5°) разом з аспірином, 
анальгіном. По 1 табл. 2 рази на 
день після їди 

1 Іи шма 20 табл. При нападах жовчнокам'яної 
хвороби. По 1-2 табл. 2—3 рази 
на день 

Іуіїні краплі 2 фл. Змочену зубними краплями ватку 
прикласти до хворого зуба 

Інші засоби 
І Іншіїтирний спирт 10 мл При вдиханні робить збудтивий 

вплив на дихальний центр. 
Застосовують для збудження 
дихання при втраті свідомості, 
непритомності, щоці і т.п. 
Підносять до носа шматочок вати 
(марлі), змочений нашатирним 
спиртом 

57 



Таблиця 5 

Склад похідної медичної аптечки 
для групи з 15-17 осіб на 15-20 днів 

Індивідуальні пакети 8-10 шт. 
Бинти стерильні (вузькі і широкі) 10-12 шт. 
Термометр 3 шт. 
Джгут гумовий 2 шт. 
Англійські шпильки 10 шт. 
Ножиці 1 ІИТ. 
Пінцет 1 шт. 
Гірчичники 100 шт. 
Піпетка 2 шт. 
Вата стерильна 800 г. 
Мазь Вишневського 100 г. 
Спирт медичний 150 г. 
Сода питна 200 г. 
Йодна настойка 3% (по 25 мл у флаконі) 150 г 
Спирт нашатирний 40 ампул 
Марганцевокислий калій 2 упак. 
Риванол 1 упак. 
Перекис водню 3% (40,0 № 5) 200 г 
Валеріанові краплі 2 флак. 
Валокордин (корвалол, кордіамін) 40,0 2 флак. 
Зубні краплі 1 флак. 
Нафтизин 2 флак. 
Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) 40 таб. 
Анальгін 50 таб. 
Таблетки від кашлю 10 упак. 
Борний вазелін 4 - 6 тюб. 
Крем від сонячних опіків 2 тюб. 
Синтоміцинова емульсія (5-10%) 2 бан. 
Липкий пластир (широкий і вузький) 2рул. 
Шина 2 шт. 
Брильянтова зелень 3 флак. 
Захисні окуляри (для гірських походів) 2 шт. 

58 



II. 
ОРГАНІЗАЦІЯ БІВАКУ 

(володіння технікою бівуачних робіт займає особливе місце в 
ні погонці туриста. Протягом доби час туристів розподіляється 
и|иіб шано так: 8 годин переходу + 8 годин сну, 8 годин на бівуачні 
I ми. Перші дві складові є нескорочуваними величинами. 
Г ' П М І Д П Т Ь , усе те цікаве, що хоче турист здійснити в поході (огляд 
шматок старовини, виконання суспільно корисних завдань, збір ягід 

купання, можливість для розмов і пісень біля багаття і т.д.), він 
їм їйпнеп робити за рахунок скорочення часу бівуачних робіт. 

Отже, розглянемо питання, пов'язані з оволодінням бівуачною 
н пікою. Сюди увійдуть питання про вибір місця для біваку, 
"|ч а 11 ізацію бівуачних робіт, встановлення намету, згортання біваку. 
II іасне кажучи, сюди ж повинне ввійти розведення багать, просу-
пі\ ііапня одягу і взуття, готування їжі. 

Ііибір місця для біваку 
М ісце для біваку повинне відповідати декільком вимогам. Перша 

них безпека. Звичайно, повною мірою ця вимога стосується 
ьі і мі і х і складних походів. Не рекомендується , наприклад , 
ілборитися нижче за течією ріки поблизу великих сіл, скотарень, 

їй, селищ із промисловими підприємствами. Вода, узята з ріки в 
по цбпому місці, може виявитися зіпсованою. Не слід без крайньої 
по 11 к'би ставити табір біля водойм зі стоячою квітучою водою. 

І Іаступною вимогою до місця біваку є наявність води і дров, 
і і кко сказати, яка з цих вимог є більш важливою. Усе залежить від 
' 1 мн.рстних умов походу. 

()тже, безпека, забезпеченість водою і дровами - такі основні 
МИ юти до місця біваку. Усі вони беруться до уваги в першу чергу, 
і • пі місце біваку намічають по карті, а потім - коли вибирають його 
п.і місцевості. 

111 пі і вимоги до місця біваку варто розглядати як бажані, але не 
і,іконі. До таких вимог належить зручність місця для розгор-

і пн бівуачних робіт. Естетичні вимоги до місця біваку і зовнішнього 
іу табору теж належать до додаткових вимог. Звичайно, за 
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інших рівних умов краще поставити табір на якомусь гарному, що 
радує око, місці. Недарма досвідчені туристи, що багато подоро-
жували по рідному краю, намагаються запам'ятати такі місця і при 
нагоді привести туди новачків. Але, звичайно, естетичним вимогам 
до місця біваку не повинне віддаватися перевага перед основними. 
Те ж саме можна сказати і про зовнішній вигляд табору. Заради того, 
щоб намети були поставлені в одну лінію, табір розбивається у лісі, 
де він захищений від вітру і частково від дощу. 

Організація бівуачних робіт 
Звичайна помилка недосвідченого керівника полягає у тому, що 

він думає, начебто бівуачні роботи взагалі не вимагають організації. 
Щоб нічого подібного не відбулося, керівник повинен заздалегідь, 

ще під час руху маршрутом, продумати організацію бівуачних робіт. 
Якщо на місці, де група ставить табір, важко з дровами, то із 

самого початку саме ця ділянка буде вирішальною у фронті робіт, що 
розвертається, і саме сюди варто направити кращі сили. Якщо під час 
розбивки табору насувається дощ, то треба зосередити зусилля в 
першу чергу на встановленні наметів. Багато в чому правильність тих 
чи інших рішень при розміщенні сил на бівуачних роботах залежить 
від чисельного складу і туристського досвіду групи. 

Уміння оцінювати хід табірних робіт і виділяти серед них 
головну ділянку на кожному етапі значною мірою залежить від 
туристського досвіду. Тому якщо сам керівник таким досвідом не 
володіє, то йому треба продумати розміщення сил і послідовність 
робіт на біваку, заздалегідь обговорити це з кимсь з найбільш 
досвідчених учасників. До моменту приходу на місце біваку в 
керівника повинні бути підготовлені всі розпорядження, що він 
віддасть відразу ж після зупинки. Зробити це треба раніш, ніж 
туристи почнуть роботу. 

Першим розпорядженням повинна бути вказівка місця, куди 
треба скласти рюкзаки. Інакше рюкзаки будуть розкидані під різними 
кущами і деревами на досить великій площі. Варто мати на увазі, що 
зовнішній вигляд місця біваку часто змінюється до невпізнанності 
після того, як улаштоване багаття, поставлені намети і т.д. У людини 
виникає відчуття, що галявина, де він залишив рюкзак, була зовсім 
не та, на якій він у даний момент перебуває. 

Друге розпорядження - хто і що повинен дістати з рюкзаків 
раніш, ніж усі розійдуться на бівуачні роботи. Звичайно потрібно 
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ні ірдзу дістати сокири, посуд (як для готування їжі, так і особистий), 
мри іукіи для сьогоднішньої їжі, намет разом з накидками, тентами, 
І ІрІПІКИ. 

Грсгє розпорядження містить розподіл доручень - кому що 
и.ірю робити. Керівник повинен чітко сказати, хто вибирає місце для 
"іі.м і я, хто - для наметів, хто йде за водою і т.д. Найчастіше можна 
I.1 ги і пі самій людині не одне, а кілька доручень, але обов'язково 

пі І мій черговість їхнього виконання. 
Керівнику чи диспетчеру корисно стежити за часом роботи за 

10 шипиком і періодично повідомляти всім, скільки часу вже про-
їм 11 то. І Ісобхідно тільки попередньо поставити перед туристами конкрет-
ні і.підапня - вкластися з бівуачними роботами у визначений термін. 

П навчальних походах, коли дозволяє ситуація, функці ї 
іін іістчсра варто передоручати комусь з найбільш підготовлених 
і \рис гін готуючи їх тим самим до постійного виконання диспе-
і ісрспкнх обов'язків, і в міру нагромадження досвіду дедалі частіше 
и іруїа ш їм це не тільки в навчальних походах. 

РОБОТА З НАМЕТОМ 

11 а мет здавна став вірним супутником мандрівників. Однак, щоб 
пимеї служив надійно, ним треба правильно користуватися . 
II.н .імперед треба вибрати місце, де буде стояти намет. Вимоги до 
н 1.1 и о невеликі. По-перше, на цьому місці не повинно бути горбів, що 
ній гупають, коренів дерев, каменів і т.д. Небажано встановлювати 
п імет на високій траві. По-друге, це місце не повинне бути вологим. 
По і реті, обране місце не повинне бути похилим, щоб сплячі вночі 
ін Гіжджали один на одного. У випадку, якщо такого місця знайти 
пг м іні гься і доводиться розбивати намет у місці, що має невеликий 
• ми , його варто поставити уздовж по схилу, щоб вночі у випадку 

і та і п і я сплячі зміщалися вниз, а не скочувалися один на одного. 
І І.іреш гі, поблизу не повинно бути мурашників, сильно нависаючих 
і т і іих дерев. 

Як правильно встановити намет? Встановлюють намет кілька 
пі ідей, найчастіше двоє чи четверо. Визначеного, раз і назавжди 

11 рі 11111 я того порядку встановлення намету не існує. 
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ЗГОРТАННЯ ТАБОРУ 

Згортання табору, приготування їжі, сніданок і укладання 
рюкзаків повинні займати приблизно стільки ж часу, що і вечірні 
бівуачні роботи. У туристській групі, що провела в одному складі 
кілька походів, усе це займає в літній період майже дві години. Якщо 
ж з моменту підйому до моменту виходу проходить більше двох з 
половиною годин - значить, ранкові роботи занадто затяглися. 

Особливу увагу при цьому треба звернути на вмивання й 
укладання рюкзаків, а для чергових - на завчасну (з вечора) 
підготовку до чергування. 

У поході чергові встають приблизно за годину до загального 
підйому. 

Насамперед черговим необхідно підготувати з вечора усе, що 
потрібно для розведення багаття. З вечора ж вони повинні одержати 
в завгоспа всі продукти, необхідні для приготування сніданку, 
подбати про сірники, знати, де зберігаються сокири і ножі. 

Тим часом інші звільняють намети від речей і починають 
складати рюкзаки. 

У міру того, як, закінчуючи укладання рюкзаків, звільняються 
люди, вони повинні допомагати іншим учасникам походу, а коли такої 
підміни вже не потрібно, приступати до збирання території табору. 

Усе сміття, що може горіти (газети, паперові пакети, цукеркові 
обгортки і т.д.), потрібно спалити. Те, що не горить, віднести убік і 
закопати. 

У туристів існує гарний звичай залишати після себе місце біваку 
в такому вигляді, щоб наступний мандрівник міг з максимальними 
зручностями ним скористатися. Тому збирання території табору 
полягає не т ільки в очищенні її від сміття. Усе, чим можуть 
скористатися інші туристи, повинно бути акуратно складене і 
залишене на помітних місцях. 

Закінчується згортання табору, як уже говорилося, швидким 
оглядом території, що проводить керівник групи. 
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БАГАТТЯ І В О Г Н И Щ Е В Е Г О С П О Д А Р С Т В О 

Важко уявити собі туристський похід без багаття. Але подру-
<мі їмся з багаттям непросто. Треба вміти його розкласти, треба знати, 
їм ірова він любить, як зробити, щоб він горів довго, не вимагаючи 

ніх дров, і багато чого іншого. 

Розведення багаття 
І Іринцип розведення багаття сам по собі не складний. Спочатку 

і -11 на нос ться матеріал, який здатний па невеликий час дати досить 
полум'я, щоб від нього з а й н я л и с я сухі гілки. К о л и розгоряться 

її і. іадуть наступні . Т а к поступово к л а д у т ь у багаття б ільш товсті 
І|» ІП.І . ' .розуміло, що всі дрова повинні бути о б о в ' я з к о в о сухими. 

На розпалювання звичайно йде папір, рідше - берест. Треба 
11 п.мі пам'ятати, що знімати для розпалювання бересту з беріз, що 
рої і V і ь біля біваку, неприпустимо. Берест звичайно запасають, коли 
піт час переходу знаходять гниле чи упале дерево. Досвідчені туристи 
ч.н і о обходяться без паперу і бересту. 

Однак туристу-початківцю краще використовувати і дрібну 
і кіпу і павутинку як першу порцію палива, що піде у вогонь відразу 
і ік і ільки розгориться розпалювання. 

Іноді на туристських змаганнях потрібно розпалювати багаття, 
їй використовуючи папір чи берест. У таких випадках скіпу і 
и і ну 11 піку заготовляють заздалегідь, просушують, зв'язують у пучки 
і ви і рачаю і ь тільки на змаганнях. 

Розпалювання варто підпалювати знизу - тоді воно прогорить 
1 ' до кінця. Якщо запалити розпалювання зверху, то нерідко 

прогоряє тільки його верхня частина, а потім полум'я гасне: вогонь 
нп і поширюється дуже погано. 

Перші дві-три хвилини потрібно увесь час дуже швидко 
пі п іадати у вогонь нове і нове паливо. При цьому не можна валити 
ІІОІО у вогонь як-небудь. Якщо гілки ляжуть щільним шаром, вони 

вогонь і багаття відразу згасне. Це звичайна помилка туристів. 

І Іідтримка багаття 
І 'озведення багаття можна вважати завершеним, коли отримана 

на купка тліючого вугілля. Доти, поки в багатті не утворилося 
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вугілля, воно може згаснути дуже легко. І навпаки - коли в багатті 
вже є вугілля, так легко воно не згасне. 

Багаття поділяють на димові, жарові і полум'яні. Димові багаття 
використовуються для сигналізації і для відлякування комах; жарові 
- для готування їжі, просушки речей, для зігрівання людей, якщо вони 
ночують без намету біля багаття; полум'яні - для висвітлення біваку 
і готування їжі. 

2 З 

4 6 В 

Рис. 2. Види багать: 1 - «колодязь»; 2 - «шалашик» («конус»); 
З - «зоряний»; 4 - «тайговий-1»; 5 - «тайговий-2»; 6 - «тайговий-3»; 
7 - «три колоди». 
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Існує кілька основних видів таких багать (мал. 2). 
Колодязь». Два поліна кладуть на вугілля паралельно, на деякій 

"і іг гані один від одного; поперек них - ще два і т.д. Така конструкція 
і іовнішнім виглядом, дійсно, нагадує криничний зруб. Вона 
ми шечує гарний доступ повітря до вогню, і поліна звичайно 

ріпномірно горять по всій довжині. 
11 Іалашик», або «конус». Поліна укладають на вугілля похило 

и' цеп гру. При цьому вони частково спираються одне на одне. 
I Іри такій конструкції багаття дрова вигорають в основному у 

' пі 'ііі верхній частині, завдяки близькому сусідству їхніхй палаючих 
і ми, полум'я виходить могутнім, жарким і концентрованим. Цс 

" її а гги буває вигідним, якщо потрібно скип'ятити воду, швидко 
приготувати що-небудь в одному відрі, каструлі, чайнику. 

і іоряний». І Іоліна викладають на купу вугілля з кількох сторін 
"" радіусах від центру. Горіння відбувається переважно в центрі. 

Гаііговий». Це багаття обов'язково згадується в туристичних 
і' ні пінках і посібниках. Однак, якщо взяти різні довідники, 

І І І І Ч І Ш Т Ь С Я , що в них під цією назвою описуються зовсім різні 
грукції багаття. 
II а закінчення розглянемо ще один вид багаття. Він складається 

" ї ї і іе з окремих полін, а з трьох великих колод довжиною 2-2,5 м. 
І і ч гого, щоб спорудити таке багаття, потрібні час і сили, зате воно 
і н багато тепла і горить, не вимагаючи нових дров, кілька годин 

щ іряд, а якщо колоди досить товсті - горітиме всю ніч. Дорослі 
і \ ристи застосовують таке багаття для ночівель на снігу без наметів. 
І \ рис гам користатися таким багаттям майже не доводиться, але на 
• икиіі непередбачений випадок корисно знати, як його зробити. 
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II. 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПОХОДУ 

Підведення підсумків походу є таким же важливим етапом 
туристської роботи, як підготовка до нього. Цього, на жаль, часто не 
розуміють не тільки самі туристи, а й багато керівників. їм здається, 
що похід завершений у той момент, коли група сіла у потяг. Звичайно, 
оскільки похід уже проведений, він не може виявитися зірваним через 
те, що не підведені підсумки, подібно тому як це може трапитися при 
відсутності підготовки. Але від підведення підсумків походу багато в 
чому залежить, чи будуть наступні походи більш організованими. 

Підведення підсумків включає розбір походу, фінансовий звіт, 
здачу спорядження, педагогічний звіт, складання паспорта звіту по 
походу, оформлення матеріалів на значки і розряди, випуск фото 
стендів, фотоальбомів, організацію туристського вечора. Зрозуміло, 
усе перераховане здійснюється далеко не завжди. Усе залежить від 
цілей, змісту і тривалості походу. 

Здача спорядження 
Здача спорядження - справа доволі проста. Вона вимагає тільки 

одного - своєчасної домовленості про порядок здачі. 
Зрозуміло, спорядження повинно повертатися у доброму стані 

- вичищеним, висушеним, відремонтованим, якщо щось порвалося, 
зламалося. 

Написання звіту і складання паспорта походу 
Письмові звіти потрібно складати. Однак там, де туристська 

секція працює систематично, має сенс починати складати. 
Паспорт - найбільш короткий звітний документ про похід. У 

ньому на одній-двох сторінках наводяться схема походу, основні дані 
про маршрут (перерахування головних пунктів, через які він 
проходив, час подорожі, спосіб пересування, кількість пройдених 
кілометрів, у тому числі з природними перешкодами, кількість 
польових нічлігів), основні дані про групу (список учасників, номер 
маршрутної книжки). Далі слідує гранично короткий опис маршруту 
по днях - 4 - 5 рядків щодня. Деякі дні при описі можна поєднувати, 
якщо маршрут у ці дні проходив по одноманітній за своїм характером 
місцевості. На закінчення даються короткі висновки: цікавий 
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• і|нп|іут чи ні, кому може бути рекомендований, що варто мати на 
і ' і, п лануючи його проходження. 

Миіі це більш докладний документ про зроблений похід. У 
ні і , дасться коротка характеристика району з погляду його 
і ні пічних можливостей. Список групи супроводжується вказів-

їм туристський досвід кожного з учасників. Подаються списки 
іиіриджсішя, продовольчий раціон і кошторис, усе це супровод-
• і і ьси коментарями і рекомендаціями для інших груп. Наводяться 

графік походу, запланований і фактичний, а потім досить 
и и надпий опис походу за днями, бажано з фотографіями і схемами 

Н ПІНІ П.пі цікавих і технічно складних місць. 
Основне призначення будь-якого звіту - дати максимум 

інформації тим туристам, що у майбутньому захочуть пройти даний 
маршрут. 
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