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Методичний посібник містить рекомендації щодо проведення змагань зі 

спортивного орієнтування в закритих приміщеннях як одного зі способів 

підготовки та моніторингу досягнень серед туристично активної молоді. 

Заняття спортивним орієнтуванням сприяє розвитку умінь визначати своє місце 

положення, забезпечує навичками швидко й точно орієнтуватись на незнайомій 

місцевості, пересуватись бездоріжжям через ліс чи заболочених ділянках, що 

дуже актуально в час військової конфронтації. Окрім того, даний вид спорту 

сприяє профорієнтаційній діяльності і загальному фізичному та 

інтелектуальному розвитку особистості. 

Орієнтування в спортзалі - це найпростіший спосіб : 

- навчити правильно використовувати карту; 

- мотивувати вихованців до занять орієнтуванням; 

- залучати до занять дітей різних вікових категорій. 

У роботі висвітлені принципи роботи з вихованцями, що займаються 

спортивним орієнтуванням та організаційні питання змагань з даного виду 

туристичного спорту у закритих приміщеннях. 

Дані методичні рекомендації можуть бути використані працівниками 

закладів позашкільної освіти, вчителями географії, фізичної культури та 

захисту Вітчизни для підготовки команд до змагань зі спортивного 

орієнтування, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

та ін.  
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ВСТУП 

 

Спортивне орієнтування - один з небагатьох видів спорту, в якому 

учасники змагань діють суто індивідуально, поза полем зору тренерів, суддів, 

глядачів і навіть суперників. Тому для досягнення мети необхідні висока 

психологічна підготовленість, прояв наполегливості, рішучості, сміливості і 

самовладання. Встановлено, що під впливом занять з орієнтування значно 

розвиваються обсяг і переключення уваги, наочно-образна пам'ять. 

Особливості спортивного орієнтування полягають у найбільш органічному 

поєднанні фізичної та розумової діяльності, винятковій ефективності як 

способу зняття нервових навантажень з організму людини, а також 

фізкультурно-оздоровчого засобу для людей різного віку.  

Не випадково в багатьох школярів, що регулярно займаються 

орієнтуванням, помітно поліпшується успішність, вони стають зібраними, 

дисциплінованими. Однак для того щоб підтримати інтерес до спортивного 

орієнтування необхідно якомога частіше брати участь у змаганнях, 

домагатися результатів, підвищувати свою спортивну майстерність, а для 

цього потрібні добре організовані змагання. Успіх їх значною мірою 

розв'язує ретельна, грамотна підготовка: підготовка якісних спортивних карт, 

планування цікавих, відповідних віковим здібностям і кваліфікації 

спортсменів, дистанцій, а також робота суддівських бригад при проведенні 

змагань. 

Мета посібника: розробка алгоритму організації та проведення змагань 

зі спортивного орієнтування в закритих приміщеннях. 

Актуальність роботи. Змагання даної форми є не зовсім традиційними 

для туристичної діяльності, але їх організація є позитивним фактором в 

роботі зі спортсменами за несприятливих погодних умов чи холодну пору 

року. Проведення таких заходів має ряд особливостей, врахування яких 

матиме сприятливий вплив на об’єктивність оцінювання орієнтувальників, 

розвиток зацікавленості в даному виді спорту.  
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1. Загальні положення спортивного орієнтування 

 

Спортивне орієнтування - вид спорту, в якому учасники за допомогою 

карти і компаса повинні пройти контрольні пункти, розташовані на 

місцевості. Результати, як правило, визначаються за часом проходження 

дистанції (у конкретних випадках - з урахуванням штрафного часу або за 

кількістю пройдених КП). 

Змагання зі спортивного орієнтування повинні проводитися регулярно і 

через рівні проміжки часу, щоб не втрачалися навички, набуті на 

попередньому занятті. Високих результатів на змаганнях з орієнтування 

досягають ті керівники, які закріплюють отримані учнями навички на 

практиці. Вони повинні самі мати високий рівень підготовки і методично 

коректно навчати своїх вихованців.  

Змагання можуть відрізнятися: 

1) за способом пересування: 

- бігом (літнє орієнтування, скорочено - О);  

- на лижах (лижне орієнтування - ЛО); 

- на велосипедах (велосипедне орієнтування - ВО); 

- з іншими способами пересування. 

2) за часом проведення змагань: 

- Денні (у світлий час доби); 

- Нічні (в темний час доби). 

3) по взаємодії спортсменів: 

o індивідуальні; 

o естафетні (члени команди проходять свої етапи послідовно); 

o групові (двоє або більше членів команди проходять дистанцію 

спільно). 

4) за характером заліку результатів: 

 особисті (визначаються місця кожному учаснику); 

 особисто-командні (визначаються місця як кожному учаснику, так 

і команді); 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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 командні (визначаються місця тільки команді). 

5) за способом визначення результату змагань: 

o одноразові (результат одного-єдиного змагання - підсумковий 

результат); 

o багаторазові (комбіновані результати однієї або більше трас, 

подоланих протягом одного або декількох днів змагання, - 

підсумковий результат); 

o кваліфікаційні (учасники проходять одну або декілька 

кваліфікаційних трас для потрапляння у фінал). 

6) по довжині дистанції: 

 суперкороткі (парковий спринт - ПС); 

 короткі (спринт); скорочені; 

 класичні; подовжені; 

 супердовгі (марафонське орієнтування - МО).  

7) Змагання проводяться в наступних видах орієнтування: 

 у заданому напрямку; 

 по маркованій трасі; 

 по лінії; 

 за вибором; 

 естафети по всіх видах орієнтування.[6; с. 10-13] 

В закритих приміщеннях частіше проводять змагання з орієнтування «у 

заданому напрямку». В цьому виді учасники долають дистанцію з 

розташованими послідовно контрольними пунктами (КП), які вони мають 

знаходити в порядку нумерації. При цьому спортсмени самостійно обирають 

маршрут руху між КП. Обов’язковою є послідовна відмітка всіх КП на 

карточці учасника. 

Змагання по маркованій трасі зазвичай проводяться на лижах при 

наявності снігового покрову. Учасники змагань мають не лише як 

найшвидше здолати дистанцію, але й якомога точніше нанести розташування 

КП на свою карту (спочатку малюють кружечок або хрестик на карті - 
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потенційне місце КП, а на наступному або фінішному КП роблять прокол  

кожного місця КП, впевнившись у їх розташуванні. Послідовна відмітка всіх 

КП на карточці учасника також є обов’язковою. 

 

Змагання «по лінії» здебільшого проводять в рамках «Крос-походу». На 

карті нанесена лінія руху від СТАРТУ до ФІНІШУ. Кожен учасник або 

команда мають точно рухатись за нею, по ходу знаходячи КП та позначаючи 

їх. В змаганнях з по лінії враховується час долання дистанції та правильність 

проколів КП на карті.  

В змаганнях за вибором учасники намагаються як найшвидше «зібрати» 

необхідну кількість КП. При цьому за кожне КП нараховуються різні бали 

залежно від складності та віддаленості від старту – фінішу, що задається 

умовами змагань. 

По кожному виду або з різних видів орієнтування можна також 

проводити естафети. 

Для підготовки орієнтувальників та популяризації спортивного 

орієнтування змагання можна проводити в закритих приміщеннях: 



8 
 

спортзалах, коридорах шкіл (у вихідні та під час канікул), у спортивних та 

шкільних аудиторіях. До того ж ці змагання просто проводити зимою 

незалежно від погодних умов.[2; с. 33-35] 

 

2. Техніка і тактика шкільного спортивного орієнтування 

 

Кілька порад з професійної підготовки молодих спортсменів. Виховання 

професійних навичок необхідно прищеплювати вже в процесі змагань. Будь-

які змагання зазвичай закінчуються успіхом одних і поразкою інших 

спортсменів. Але, на жаль, у спортивному житті вже зміцнилася звичка всю 

увагу відводити переможцям. Але ж і серед тих, хто програв також чимало 

талановитих спортсменів, які з різних причин не реалізували своїх 

можливостей у конкретному старті. Однак найчастіше тренери майже не 

приділяють уваги невдахам, відбуваючись висновком, що причиною 

програшу є їх погана вольова підготовленість. Це найпростіше, але далеко не 

найбільш правильне пояснення зриву. І саме тренеру необхідно детально 

(професіонально!) розібратися в причині поганого виступу свого учня. Якщо 

в основі зриву лежать помилки методичного, тактичного, технічного 

характеру або нераціональна підготовка до старту, тренеру необхідно в 

спокійній, аналітичній бесіді роз'яснити спортсмену причину невдачі і 

намітити шляхи усунення недоліків. При цьому «роботу з невдахами» треба 

починати відразу після змагань, щоб зняти напругу і створити новий стимул 

для подальшої діяльності. Якщо ж причини зриву пов'язані з порушенням 

режиму, дисципліни, недбалістю, то необхідний інший підхід - досить 

жорсткий розбір поведінки, ставлення до тренування, змагань.  

Важливо підкреслити, що виховання професійних навичок і умінь має 

відбуватися безперервно і складатися з навчання спортсмена поведінці на 

змаганнях, в період підготовки до них, під час тренувальних занять і в дні 

відносного відпочинку.[4; с. 68-69] 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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Одним з факторів професійної підготовки є планування та облік у 

системі тренувань. Але, як правило, юні спортсмени не ведуть щоденник. 

Звідси й висновок: такі спортсмени мають досить примарні уявлення про 

річний план тренувань, про перелік стартів і їх ранжування, про контрольні 

нормативи з фізичної підготовки, про динаміку тренувального навантаження 

в річному циклі. Ведення щоденника і його наступний аналіз допоможе 

спортсмену у повному обсязі розкрити зв'язок між спортивним досягненням і 

обсягом вправ в тренуванні, тим самим виховати в собі якість, яку ми 

називаємо спортивною працьовитістю.  

Уміння змагатися досягається моделюванням умов змагань, 

використанням у тренуванні методу підготовки в умовах «поля бою». Вміння 

долати в тренувальних заняттях труднощі, які можуть зустрітися у 

змаганнях, і особливо, участь у тренувальних змаганнях, є одним з 

ефективних шляхів спеціальної підготовки. Найважливішою установкою 

перед змаганнями є правильний руховий режим. 

Важливим моментом роботи є виховання у юних спортсменів довіри до 

нових дистанцій. Часто молоді спортсмени, потрапляючи в збірні команди, 

не бажають тренуватися у нових (тимчасових) тренерів, так як їх постійний 

наставник дав їм саме таку установку. Адже робота з новим тренером на 

окремих етапах підготовки завжди збагачує спортсмена, дозволяє отримати 

нові знання, навички, досвід, накопичені попередніми поколіннями. У той же 

час наполегливий опір виконанню скоригованих тренувальних програм, 

запропонованих більш досвідченими наставниками, приводить до 

відокремлення спортсмена, до його нервової напруги, що відбивається на 

підготовці до великих змагань та результативності виступу. [5; с. 36-37] 

Юний спортсмен повинен володіти певними знаннями з профілактики 

простудних захворювань, травм опорно-рухового апарату, структури 

раціонального харчування і тим більше знати про неприпустимість куріння, 

алкоголю, наркотичних речовин і різних стимуляторів Цьому допомагає 

виховання навичок суворого виконання режиму навчання, відпочинку, 

тренування. Зростанню спортивної майстерності сприяють і міцні навички 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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необхідного гігієнічного режиму (сон, водні процедури, використання 

чистого спортивного одягу, своєчасне переодягання в «цивільний» одяг після 

занять і змагань). 

 

3. Підготовка до проведення змагань 

 

Щоб змагання пройшли успішно необхідна ретельна підготовка: 

1. Намалювати карту-схему спортзалу, бажано з розміткою та кольорами 

підлоги. 

Карту-схему спортзалу треба зробити достатньо великою, щоб вона 

легко читалася та не виглядала громіздко. Рекомендований розмір А5. 

Спершу вимірюємо кроками довжину та ширину спортзалу. Малюємо контур 

карти (стіни). Також одразу відображаємо вікна та двері на схемі. Потім, 

витримуючи масштаб, наносимо розмітку і все що знаходиться у спортзалі: 

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

2. Продумати дистанцію. 

Перш за все треба передбачити скільки буде учасників та що ми будемо 

проводити: тренування до змагань певного виду (маркування чи лінія), чи 

змагання «у заданому напрямку». Чому не варто проводити змагання «за 

вибором»? Тому що в умовах закритого приміщення всі КП буде видно і 

зникає потреба використання карти для їх пошуку. Тому доцільніше 

продумати кілька дистанцій для змагань «у заданому напрямку».  

1. Місце старту. 

 Продумати місце старту, з якого будуть одразу стартувати кілька 

учасників (залежно від кількості дистанцій) та місце останнього 

(фінішного) КП, щоб учасники, фінішуючи, не заважали наступним 

готуватися на старті. 

 Залежно від кількості дистанцій, плануємо перший та подальші КП з 

різною послідовністю для кожної дистанції, щоб діти не збивали один 

одного. Тому також треба продумати як вишиковуватись в лінію на 

старті. 
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 КП на карті може бути близько десяти. Їх треба взяти в заданій 

послідовності, але краще щоб їх було більше, наприклад 15, це дає 

можливість зробити змагання цікавішими та зрозуміти хто з учасників 

краще розуміється на картах, а кому варто ще попрацювати. 

 Треба також передбачити завантаження кожного КП. Для кожної 

команди (учасника) на карті зображуємо одну дистанцію і черговість 

проходження кожного КП: 1,2,…..10; потім малюємо другу дистанцію 

іншим кольором та цифрами, стараємось щоб не було збігів у 

проходженні. Залежно від кількості учасників плануємо від 5 до 10 

дистанцій. 

2. Намалювати карти та одразу нанести місце старту, всі КП та фінішне КП 

(Малюнок 1). Карт треба роздрукувати по два екземпляри для кожної 

дистанції, кілька зразків, на яких не буде дистанцій, а лише нез’єднані 

КП та контрольна карта. Потім всі дистанції малюємо вручну та кожну 

карту скріплюємо з картонкою і кладемо в окремий файл щоб карту не 

зіпсували під час змагань (початківці іноді замальовують КП на карті, 

чого робити не можна і на жодних змаганнях це не зараховується – це 

тягне за дискваліфікацію) (Дод. 1-4.). 

 

Малюнок. 1. Картосхема спортзалу із позначками. 
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3. Готуємо картки учасників. 

Картка учасника являє собою бланк таблиці на 10 клітинок для відмітки 

КП, прізвища, ім’я, класу чи року народження дитини, прізвища тренера, 

часу, штрафних балів (1бал – 3 хвилини), загального часу (Малюнок 2). 

Карток варто підготувати побільше, про запас – 150-200шт на клас.  

 

Малюнок. 2. Типова картка учасника 

4. Підготувати призми КП 

КП можна зробити з коробок обклеївши білими та червоними 

трикутниками, можна пошити призми, якщо є на чому їх закріпити – гирі, 

стійки. Краще зробити призми з картону з «вушками», завдяки чому їх буде 

легко закріпити на підлозі (Малюнок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок. 3. Контрольний пункт 
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5. Компостери або олівці для відмітки КП. 

На кожному КП треба закріпити по два однакових олівця, прив‘язаних 

на мотузках. На фінішному КП та більш завантажених краще закріпити 

більшу кількість олівців одного кольору. 

6. Домовитись з адміністрацією закладу загальної середньої освіти про час 

та місце проведення змагань. 

У день проведення змагань треба за годину до старту розкласти та 

закріпити правильно КП, перевірити та закріпити всі олівці, зробити 

«контрольну карту», по котрій потім підводимо результати – для перевірки 

карточок. 

На початку змагань шикуємо учасників та коротко пояснюємо умови  

та загальні правила змагань. Особливу увагу акцентуємо на тому як 

правильно зорієнтувати карту для цього в нас є кілька зразків карт з КП, які 

не з’єднані між собою. Показуємо де СТАРТ, де елементи приміщення та як 

вони позначені на карті. Всім показуємо що та як позначено на карті. Треба 

завчасно вивісити таблицю знаків спортивних карт та умовних позначок 

(Малюнок.4.). 

 

Малюнок. 4. Типові умовні позначення картосхем. 
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Також необхідно пояснити де останнє КП та як треба відмічати 

послідовно всі КП у карточці і, відмітивши останнє, карточку здати судді, 

щоб він одразу зафіксував час. 

На картах, малюючи дистанції, ми не фіксуємо нумерацію КП. Це 

робиться навмисно для запобігання непослідовному їх проходженню. 

На СТАРТІ шикування учасників відбувається відповідно порядку 

дистанцій, щоб біжучи на своє перше КП вони не заважали один одному. 

Всім до старту видаємо карти з їхньою дистанцією. Якщо це старші діти вони 

карт не бачать, вони перевернуті до підлоги і, тільки коли дається старт, вони 

перевертають карту і бачать свою дистанцію. Якщо у нас новачки, які вперше 

на змаганнях – вони дивляться карту. Треба запитати чи все їм зрозуміло та 

куди вони будуть бігти на своє перше КП. 

До старту у картці відмічаємо номер дистанції. Після ФІНІШУ всі 

картки складаються в окремий пакет.[1; с. 24-25] 

 

5. Типові умови проведення змагань з орієнтування в закритих 

приміщеннях. 

1. Мета та завдання 

- удосконалення туристко-краєзнавчої роботи в школі; 

- залучення школярів до здорового способу життя; 

- сприяння профілактики злочинності, наркоманії, антисоціальних 

явищ; 

- сприяння розвитку морально-вольових якостей, духовної та фізичної 

досконалості підростаючого покоління; 

- популяризація та розвиток спортивного орієнтування. 

2. Керівництво змагань. 

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань 

здійснюється адміністрацією школи чи іншого закладу. Проведення змагань 

доручається вчителям фізичної культури, тренерам, котрі приймають участь 

в суддівстві змагань. Обов’язково зазначається головний суддя змагань. 
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3. Умови проведення 

Змагання з орієнтування в спортзалі проводяться по карті-схемі 

спортивного залу та відбудуться (вказується дата проведення). 

Місце проведення: ______________________________________. 

4. Учасники. 

До участі у змаганнях допускаються усі бажаючи за дозволом 

шкільного лікаря. 

Вікові групи: 

- молодша група 5-6 класи; 

- середня група 7-8 класи 

- старша група 9-10 класи. 

ОБОВ’ЯЗКОВО!!! Учасники повинні мати форму та взуття для 

спортивного залу. 

5. Програма заходу. 

Змагання проводяться на дистанції – орієнтування за заданим 

напрямком. 

Контрольний час – ___ хвилин (цей час дається кожному для 

проходження однієї дистанції) 

У випадку відмітки не свого (або зайвого) КП нараховується штраф – 3 

хвилини за кожний невірний КП. 

Позначення контрольного пункту (КП) - червоно-біла призма. Відмітка 

на КП - компостером або олівцями певного кольору у карточці учасника. 

Нумерації КП на картах не вказано. Кожна дистанція складається з 10 

КП, котрі від старту поєднані червоними лініями-стрілками вказуючи 

послідовний напрямок руху.  

Результат визначається по кожній дистанції окремо у кожній віковій 

групі. Кожен може, за бажанням, пробігти одну або по черзі всі дистанції. 

Якщо учасник пробіг одну дистанцію двічі буде зараховано гірший 

результат. Місце кожного класу визначається сумою кращого часу по кожній 
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дистанції у своїй віковій групі. Це може бути кращий час одного або кількох 

учасників цього класу, що сумується. 

Підбиття підсумків змагань проводять судді заносячи результати до 

протоколу змагань, що є документом, який відображає зведену 

результативність по кожному учаснику та команді. На їх основі визначаються 

переможці, що номінуються до нагородження. 

6. Нагородження. 
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ВИСНОВКИ 

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. 

 

Бажаємо успіхів! 

  



18 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Богатов С.Ф. Спортивное ориентирование: Метод. пособие. / Богатов 

С.Ф., Крюков О.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1982. – 102с., 

илл., карт. 

2. Иванов Е.И. Судейство соревнований спортивного ориентирования. / 

Е.И. Иванов - М., 1978. 

3. Истомин П.И. Туристическая деятельность школьников: вопросы 

теории и методики: / П.И. Истомин. – М., 1987 

4. Кодиш Е.Н. Соревнования туристов. / Е.Н. Кодиш. – М., 1990 

5. Константинов Ю.С. Туристические соревнования учеников. / Ю.С. 

Константинов. - М., 1995 

6. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. / Б.И. Фесенко – М., 

1997. – 72 с., илл., карты. 

 



19 
 

ДОДАТКИ 

Додаток 1. Картосхема спортзалу ЗОШ № 17 (7 дистанцій) 

 

  



20 
 

 

  



21 
 

 

  



22 
 

Додаток 2. Картосхема спортзалу ЗОШ № 6  
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