
ТОПОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА ТУРИСТА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В 

ТУРИЗМІ 

 Топографічна підготовка туристів, уміння орієнтуватися є необхідними 

умовами вдалого проведення будь-якого походу. Географічна підготовка 

визначає міру зв’язку туриста з навколишнім середовищем території (чи 

акваторії), у межах якої здійснюється подорож. Цей зв’язок проявляється в 

таких аспектах: 

 – правильний вибір району подорожі, сезону, строків проведення подорожі;  

– грамотна розробка оптимальної нитки маршруту (із запасними варіантами) і 

нанесення його на карту;  

– успішне проходження вибраного маршруту з вмінням орієнтуватися на 

місцевості і безпомилково користуватися картою, компасом та іншими 

засобами орієнтування; – знання географічних особливостей району подорожі 

та врахування й передбачення можливих проявів несприятливих природних 

процесів, що дозволяють безпечно й комфортно завершити маршрут;  

– проведення доступних маршрутних спостережень з їх грамотною фіксацією 

й розробкою рекомендацій для майбутніх мандрівників.  

 Отже, туристові у своїй діяльності необхідно знати основи таких 

географічних дисциплін: картографії, геоморфології з основами геології, 

гідрології, кліматології та метереології, геоботаніки, загальної фізичної 

географії та ландшафтознавства тощо. Термін «топографія» походить від 

грецьких слів «топос» – місцевість та «графіо» – опис.  

  Топографія – це наука, яка займається вивченням місцевості з метою 

складання її карт та планів. У будь-якому туристському поході першим і 

безумовним завданням є точне в часі і просторі проходження запланованого 

маршруту, оскільки виконання всіх інших завдань залежить від цього. Проте 

не завжди туристам вдається його виконати і пройти точно запланованим 

шляхом. Завжди є ризик відхилитися убік, збитися з визначеного курсу через 

втрату орієнтування. Причини таких невдач поділяються на об’єктивні й 

суб’єктивні. Суб’єктивні – це недостатнє знання основ топографії, недостатній 

практичний досвід, відсутність спостережливості. Мистецтво орієнтування 

полягає в тому, що людина повинна в кожен момент руху розуміти, де вона 

знаходиться, звідки прибула й куди прямує далі, тобто знати своє 

місцезнаходження, положення відносно важливих для нього точок простору – 

об’єктів краєзнавчого ознайомлення, точок спортивних випробувань, 

населених пунктів, станцій, водоймищ тощо. Орієнтування на місцевості – 

явище динамічне: не можна один раз зорієнтуватися і на цьому закінчити з 

орієнтуванням на решту часу походу. Рух по маршруту й орієнтування – 



процес єдиний і безперервний. За своєю природою, орієнтування – дія 

інтелектуальна, заснована на аналізі об’єктивної інформації, яку турист 

повинен уміти здобувати, сортувати й оцінювати. Воно вимагає осмислення 

людиною своїх переміщень у просторі, аналіз усіх ознак – орієнтирів, 

можливих помилок. У підручниках з військової топографії цілісне поняття 

орієнтування на місцевості складається з комплексу таких умінь:  

1) визначення на карті точки свого місцезнаходження в кожен момент руху;  

2) правильне планування шляху подальшого руху до мети;  

3) дотримання вибраного шляху.  

Інформація для орієнтування складається з трьох елементів: напрямків, 

відстаней, орієнтирів (прикмет), що розміщені на місцевості. 

 Орієнтирами можуть бути будь-які помітні місцеві предмети, що добре 

виділяються серед інших місцевих предметів, які добре видно здалека і які 

неможливо не помітити зблизька. Орієнтуванням на маршруті повинні 

займатися всі учасники по черзі, а не тільки керівник групи. Краще, якщо цю 

роботу учні виконуватимуть парами – провідник і його помічник (дублер). Але 

в групі, окрім чергових провідників, повинен бути і старший провідник, який 

контролюватиме чергових. Прийнято вважати, що є два основні способи 

орієнтування: за допомогою карти (або схеми маршруту) та компасу (тобто за 

сторонами горизонту). Але, крім цього, є орієнтування за легендою – за 

«словесною картою», тобто за допомогою докладного текстового опису шляху 

руху.  

 Топографічна підготовка туриста та її значення в туризмі  

 Практично туристові доводиться орієнтуватися весь час, застосовуючи 

різні прийоми й засоби орієнтування: карту, компас, годинник, небесні 

світила, контури рельєфу, різні місцеві предмети й ознаки. У досвідчених 

туристів навіть виробляється особливе інтуїтивне відчуття орієнтування в 

просторі. Для туристів-початківців основою основ є вміння працювати з 

картою та компасом, без яких неможливо обійтися в жодному поході. Отже, 

орієнтування на місцевості слід розуміти як сукупність дій, спрямованих на 

визначення місця свого перебування відносно навколишніх об’єктів чи певних 

орієнтирів, сторін світу. Орієнтування передбачає також уміння швидко та 

точно запам’ятовувати незнайому місцевість, упевнено рухатися вибраним 

маршрутом, а в разі потреби відшукати зворотній шлях. Уміння орієнтуватися 

дозволяє пройти маршрут без відчутних відхилень від запланованого 

напрямку, від графіка руху й дозволяє раціонально використати час для 

продуктивної роботи й повноцінного відпочинку. Уміння туриста добре 

орієнтуватись є ознакою доброї технічної підготовки. Подорожувати 



незнайомою місцевістю при відсутності компаса, картографічних матеріалів 

без попереднього вивчення цієї території неприпустимо.  

 Картографія І план, і карта є такими засобами зображення місцевості, 

котрі дозволяють охопити її в цілому та визначити окремі компоненти 

розташування. Ні словесний опис місцевості, ні малюнки, ні фотографії не 

можуть дати настільки точного уявлення про місцевість у цілому як план чи 

карта. Слово «карта» відомо з найдавніших часів і в перекладі з латини означає 

«креслення». Карта вважається кресленням, що зображує земну поверхню. 

Китайці з доісторичних часів почали складати карти. Ще до нашої ери в Китаї 

існувало особливе бюро з виробництва картографічних матеріалів. Більш того, 

у стародавніх китайців була географічна література, зокрема книга про річки, 

книга про моря й гори, книга про географію Китаю – “Юкінг”. З плином часу 

зміст терміна «карта» уточнювався, і тепер ми називаємо картою зменшене, 

узагальнене зображення на площині земної поверхні або її частин.  

 За змістом карти бувають загальногеографічними та спеціальними. 

Загальногеографічні карти, як правило, поділяють на дві групи: топографічні; 

оглядові, які різняться за ступенем узагальнення і за масштабом.  

 Топографічна карта – це загальногеографічна карта крупного масштабу, 

котра відображає елементи природного та культурного ландшафту місцевості 

найдетальніше.  

 Оглядова карта – загальногеографічна карта дрібнішого масштабу з 

меншою кількістю деталей, яка призначена для загального орієнтування. 

Різновидом топографічних карт є плани – зображення на папері невеликих 

ділянок чи об’єктів місцевості. На плані можуть бути відображені такі 

подробиці, які неможливо показати на карті, оскільки при сильному 

зменшенні, вони зникають. Змістом спеціальних карт є не загальна 

характеристика території, а який-небудь елемент географічного ландшафту 

(клімат, ґрунт тощо). Також можуть бути навчальні, морські, туристські та 

інші спеціальні карти. В останні роки набули поширення спортивні карти, що 

належать до спеціальних та призначені для змагань зі спортивного 

орієнтування. У поході часто використовують схему місцевості – спрощене 

креслення її частини, що складена за картою або безпосередньо з натури. Крім 

того, використовуються кроки (франц. croquis) – креслення ділянки 

місцевості, що відображує її найважливіші елементи, виконане при 

окомірному зніманні, що детально відтворює елементи місцевості, необхідні 

для вирішення конкретного завдання, наприклад, сходження на перевал. 

Величина (ступінь) зменшення місцевості на карті називається масштабом. 

Масштаб кожної карти виражається найчастіше за допомогою дробу, в якому 

в чисельнику завжди стоїть одиниця, а в знаменнику – число, яке вказує, 

наскільки зменшеним є зображення місцевості на цій карті. Для туристської 



подорожі найзручнішою є карта чи схема масштабу 1:100 000. Проте при 

здійсненні походу вихідного дня, тренувального походу краще користуватися 

спортивною картою, на якій детальніше нанесено всю інформацію про район. 

Як правило, площа спортивної карти становить близько 10 км, масштаб – 1:5 

000, 1: 10 000, 1: 15 000, 1: 20 000 чи 1: 25 000. Існують ще тематичні карти, 

які зображують детально окремий компонент або його характеристику, що 

входить у зміст загальногеографічної карти (гідрологія, рослинність, шляхи 

сполучення, геологічна будова, кліматичні показники, щільність населення 

тощо). Тематичні карти використовують у туризмі для детального всебічного 

ознайомлення з територією подорожі, з її характерними рисами та 

особливостями. Важливою характеристикою кожної топографічної карти, яку 

необхідно завжди враховувати, є «вік» карти. Чим карта «молодша», тим 

ймовірніше вона відображає те, що є на місцевості, оскільки з плином часу на 

місцевості обов’язково відбуваються які-небудь зміни, які на старій карті не 

відображені. На карті нанесено багато позначок – топографічні умовні знаки. 

Умовні знаки – це азбука, знання якої необхідне для читання карти.  

 Усі топографічні умовні знаки можна розділити на такі види:  

1) лінійні – дороги, лінії зв’язку, лінії електропередач, струмки, ріки тощо, 

тобто це знаки таких місцевих предметів, які самі по собі мають форму довгих 

ліній;  

2) фігурні – знаки веж, мостів, церков, паромів, електростанцій, окремих 

будівель;  

3) площинні – знаки лісів, боліт, населених пунктів, лугів, тобто місцевих 

предметів, які займають значні площі. Вони складаються з двох елементів – 

контуру і знака, що заповнює контур;  

4) пояснювальні – знаки, характеристики лісу, назви населених пунктів, 

залізничних станцій, рік, озер, гір і т.п. Це – ширина шосе, довжина, 

вантажопідіймальність мостів, глибина броду на річках. Топографічна карта 

як достатньо точна модель території надає можливість використовувати її 

саму як джерело надійної інформації, яка може бути безпосередньо і не 

віддзеркаленою в її змісті. Застосування карт для опису, аналізу й пізнання 

території називають картографічним методом дослідження. Наявні прийоми 

аналізу явищ за картами можна об’єднати в такі основні способи: візуальний 

аналіз, картометричні дослідження, графоаналітичний аналіз тощо. 


