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Тема заняття: Тест на тему «Туристське спорядження для багатоденного 

походу » 

 

Мета: 

1.Навчальна: підготовка гуртківців до знань про туристське спорядження для 

багатоденного походу. 

2.Практична: визначити знання та вміння вихованців про туристське 

спорядження для багатоденного походу. 

Тривалість заняття: виконання тесту до 30 хв. 

Обладнання: комп’ютер, інтернет, ручка, папір для нотаток. 

Методи навчання: пояснення, розповідь, бесіда. 

 

Хід заняття 

1. Організаційний; 

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом; 

3. Практична робота 

4. Підведення підсумку (перевірка знань вихованців). 

 

 

Домашнє завдання: опрацювати тест, надіслати на електронну пошту до 

30.03.2020р. 

 

 



 

Тест на тему: «Туристське спорядження для багатоденного 

походу» 

  

Запитання 1 

Дайте визначення поняття «багатоденний похід»? 

варіанти відповідей 

  

a. Це похід вихідного дня 

b. Це похід вихідного дня з ночівлею 

c. Це похід на два дні з ночівлею  

d. Це похід більш ніж на два дні з ночівлею  

 

Запитання 2 

Особисте спорядження для багатоденного походу? 

варіанти відповідей 

 

a. Предмети гігієни та санітарії, зміна одягу та взуття, теплий одяг, 

спальник, туристська ковдра. 

b. Предмети гігієни та санітарії, зміна одягу та взуття, теплий одяг, 

спальник, туристська ковдра, особистий посуд, дощовик, рюкзак, 

ліхтарик, головний убор. 

c. Предмети гігієни та санітарії, зміна одягу та взуття, теплий одяг, 

спальник, туристська ковдра, особистий посуд, дощовик. 

d. Подушка, зміна одягу та взуття, теплий одяг, спальник, туристська 

ковдра, особистий посуд, дощовик. 

 

Запитання 3 

Групове спорядження для багатоденного походу? 

варіанти відповідей 

 

a. Намети, продукти харчування, кострове спорядження. 

b. Намети, продукти харчування, кострове спорядження, мед аптечка та 

рем набор. 

c. Продукти харчування, кострове спорядження, мед аптечка та рем 

набор, тент. 

d. Намети, продукти харчування, кострове спорядження, мед аптечка та 

рем набор, тент. 



 

Запитання 4 

Спорядження керівника походу? 

варіанти відповідей 

 

a. Мапи, компас, GPS-навігатор. 

b. Мапи, компас, GPS-навігатор, маршрутна книжка, газова плитка, 

«екстренний зв’язок», резервні гроші. 

c. Мапи, газова плитка, «екстренний зв’язок», резервні гроші. 

 

Запитання 5 

Їжа що не псується у багатоденному поході? 

варіанти відповідей 

 

a. Горішки, сухофрукти, шоколад, печиво, мед в стіках, згущене молоко, 

сухарі. 

b. Горішки, яблука, шоколад, печиво, мед в стіках, молоко, сухарі. 

c. Горішки, сухофрукти, шоколад, печиво ,варення, згущене молоко, 

сухарі. 

 

Запитання 6 

Що не слід брати у багатоденний похід? 

варіанти відповідей 

 

a. Подушка, комп’ютер, взуття на підборах, скляний посуд, алкогольні 

напої.  

b. Головний убор, взуття на підборах, скляний посуд, сонцезахисні 

окуляри.  

c. Мапи, компас, GPS-навігатор. 

 

Відповіді: 

1 – d 

2 – b 

3 – d 

4 – b 

5 – a 

6 – a 

 

 


