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Позашкільне навчально-виховне об’єднання 

 

Спортивне орієнтування в розвивальному середовищі  

нової української школи. 

 

Орієнтування - вид спорту, який до олімпійського девізу «Далі, вище, швидше!» 

додав четвертий принцип - «розумніше!» - і тим самим привернув до своїх лав численних 

шанувальників.  

Навички орієнтування є у кожного. Ми обираємо правильну дорогу у великому 

місті, орієнтуючись по добре знайомим об'єктам - будинкам, розгалуженням вулиць, 

пам'ятникам і т.д. 

Спортивне орієнтування є одним з найбільш специфічних видів спорту, в якому 

поєднуються високі фізичні та розумові навантаження на тлі великих вольових і 

емоційних напруг, спрямованих на самостійне вирішення низки практичних завдань. Цей 

вид спорту висуває високі вимоги до всіх сторін психічної діяльності людини - увазі, 

спостережливості, творчому мисленню, наочно - образної пам'яті, емоціям. Заняття 

спортивним орієнтуванням сприяє - розумовому і фізичному розвитку, зміцненню 

здоров'я, допомагають пізнавати, розуміти і любити природу. 

Як військово-прикладний вид спорту спортивне орієнтування відіграє важливу роль 

у військово-патріотичному вихованні школярів і в підготовці молоді до захисту Вітчизни. 

Уміння орієнтуватись - це навик, який необхідний і туристу, і мисливцеві, і геологу, і 

майбутньому воїну - кожній людині, пов'язаному за родом своєї діяльності з пересуванням 

по лісових, болотистим і гірським ділянках місцевості. 

Орієнтування, на відміну від більшості інших видів спорту, може займатися людина 

в будь-якому віці незалежно від фізичних даних - це дуже істотна перевага даного виду 

спортивної діяльності.  

Для дітей молодшого шкільного віку спортивна діяльність повинна бути грою і 

розвагою. Вона повинна відповідати фізичному і розумовому розвитку дітей і в одно час 

сприяти збалансованому розвитку їх здібностей.  

Цікавою і захоплюючою може буде гра «Орієнтування в спортивному залі». 

Здавалось би, що там орієнтуватись в спортивному залі коли все як на долоні. Але задача 

полягає в тому, що треба знайти саме свої контрольні пункти не порушуючи послідовності 

їх взяття. Орієнтування в спортзалі - це найпростіший спосіб : 



- навчити правильно користуватись картою; 

- мотивувати вихованців до занять орієнтуванням; 

- залучати до занять дітей різних вікових категорій. 

Щоб змагання пройшли успішно необхідна ретельна підготовка. 

В першу чергу необхідно намалювати карту-схему спортзалу з розміткою та 

кольорами підлоги. 

Карту-схему спортзалу треба зробити достатньо великою, щоб вона легко читалася 

та не виглядала громіздко. Також позначаємо вікна та двері і все що знаходиться у 

спортзалі: лавки, шведська стінка, гімнастичні снаряди, ворота і т.д. 

Далі продумаємо дистанції у заданому напрямку .  

 Обираємо місце старту, з якого будуть одразу стартувати кілька учасників 

(залежно від кількості дистанцій) та місце останнього (фінішного) контрольного пункту, 

щоб учасники, які фінішують, не заважали наступним готуватися на старті. 

 На карту наноситься 10-15 контрольних пунктів. З’єднавши різними варіантами ці 

пункти ми створюємо декілька дистанцій (4-6). При цьому треба врахувати, що перші 

контрольні пункти на всіх дистанціях мають бути різні, а останній контрольний пункт у 

всіх однаковий.  

 Кожна дистанція повинна мати на 4-5 контрольних пунктів менше ніж є на карті. 

Учні повинні зрозуміти, що не треба відмічати всі під ряд контрольні пункти, а лише ті, 

які з’єднані лінією на його дистанції. 

Скільки ми сплануємо дистанцій – стільки водночас буде стартувати учасників. 

Далі готуємо картки учасників. Вона повинна містити: 10 клітинок для відмітки КП, 

інформацію про прізвище, ім’я учасника , клас чи рік народження дитини, прізвище 

тренера, час проходження дистанції, штрафні бали (1бал – 3 хвилини), загальний час. 

Дітям треба акцентувати увагу на те, що відмітка ставиться лише в контрольній картці 

послідовно, не пропускаючи жодної з клітинок. Обов’язково на карточці відмічається 

номер дистанції яку проходить учасник. 

Готуємо призми контрольних пунктів і обладнуємо їх кольоровими олівцями для 

відмітки.  

Перед початком учням пояснюються всі правила змагань. 

Підсумки підводяться окремо на кожній дистанції. Треба врахувати те, що далеко не 

всі діти зразу зрозуміють що треба робити. Але на цих змаганнях є можливість пробігти 

декілька дистанцій, кожний раз покращуючи свій результат. 

На фініші всі картки здаються. 



Змагання зі спортивного орієнтування в закритих приміщеннях це один з вдалих 

способів підготовки та моніторингу вихованців в зимовий період. Проведення змагань в 

такий спосіб не вимагає значних матеріальних витрат і високої кваліфікації організаторів 

та суддів. Захід частіше є короткотривалим та об’єктивним щодо визначення рівня 

підготовки школярів. Учасниками змагань можуть бути представники різних вікових 

категорій незалежно від фізичних показників, досвідченості та статі. Проведення таких 

заходів є актуальним для популяризації спортивного орієнтування, розвитку даної галузі 

туризму та підготовки майбутніх захисників Вітчизни. 

Знаючи унікальність нашого міста не можна лишатись байдужим до виховання 

підростаючого покоління в дусі патріотизму та шануванні нашої історії. Пропонуємо вам 

провести екскурсійний похід по рідному місту, використовуючи азимутальний маршрут 

по унікальним пам'яткам Старого міста.  

Крокуючи маршрутом діти відпрацьовують техніку взяття азимуту на різноманітні 

історичні пам’ятки. Об’єкти слід обирати такі, які видно здалеку. На маршруті діти 

розповідають що знають про той чи інший об’єкт, а вчитель доповнює інформацію, 

враховуючи вік та інтереси учасників екскурсії. Наше місто відоме не лише пам’ятками 

архітектури, а і унікальним каньйоном р. Смотрич, тому обов’язково треба включити в 

маршрут спуск до річки, а діти із задоволенням пройдуться кладкою. Маршрут повинен 

відзначається різноманітністю природних умов, цікавими панорамними майданчиками. 

Походом залишаться задоволені всі без винятку учні, навіть батьки. Адже, в наш 

час, рідко хто з батьків може присвятити свій вихідний дітям. 

Набуті знання можна використовувати на уроках історії, природи, літератури та 

позакласній роботі. 

Такий похід зміцнює колектив, розширює кругозір дітей, збагачує уяву, душу 

дитини, сприяє естетичному, екологічному вихованню школярів. 

А брати азимут на історичні об’єкти, цікаво і захоплено і всі учасники заняття 

відмінно засвоїли цей прийом. 

Таку екскурсію можна проводити в любу пору року, але слід враховувати прогноз 

погоди і відповідно вдягнутись. На заваді може стати лише мряка та дощ. 

Залежно від віку та інтересів учасників маршрут можна як спростити так і 

ускладнити. 

Свіже повітря та активний рух сприяють покращенню апетиту, тому слід 

заздалегідь потурбуватись про бутерброди на перекус, щоб не зупиняться біля кожного 

кіоску. 



У цій статті ми намагались показати, як прості в організації, заходи з спортивного 

орієнтування можуть урізноманітнити роботу позашкільного закладу, як не стандартні 

підходи до роботи об’єднали спортивне орієнтування і краєзнавство. Все це сприяє 

розумовому та фізичному розвитку дитини.  
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