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Тема: Підготовка групи велотуристів до спортивного туристського походу 

 
На жовтень-місяць 2020 року відділом спортивного туризму та орієнтування 

заплановано спортивний похід І категорії (ІІІ ступеню) для гуртківців-велотуристів 

(тренер Ободовський П.А.). Для успішного проведення вищевказаного заходу необхідно 

провести повноцінну багатогранну підготовку з дітьми, яким тільки виповнилося 14 років. 

Зважаючи на неможливість контактування зі спортсменами в даний час (карантин), 

підготовка проводиться у такій, безконтактній формі, зменшено об’єм її, обмежено її 

зміст. Перший он-лайн урок (їх усього десять) присвячений ознайомленню гуртківців з 

маршрутом, його розробкою, умовами його проходження, цікавими об’єктами на трасі 

маршруту, побутовими, технічними та тактичними проблемами. Заняття проходять у 

формі квесту.   

Маршрут (частина) першого дня подорожі 

 

 

 

 

 



Урок №1 

Маршрут походу розпочинається на крайньому південно-східному краю міста 

Мерефи, біля перетину залізниці Мерефа - Зміїв вулицею Лесі Українки. На першому 

уроці розглянемо деякі питання, що стосуються початкової частини маршруту, який 

проходить вулицями та околицями міста з послідуючим виходом на північний захід, в 

сторону Люботина. 

Завдання №1. Напередодні виходу на маршрут відбувається огляд готовності кожного 

гуртківця до походу. Визначається справність техніки, наявність необхідного обладнання, 

продуктів тощо. Виберіть з трьох варіантів перелік мінімально необхідного (на вашу 

думку) індивідуального спорядження для походу. 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Спальний мішок, каримат; 

Теплий одяг і накидка від 

дощу; 

Документи та гроші; 

Їжа і посуд; 

Ремкомплект для 

велосипеду; 

Риболовне спорядження; 

Медична аптечка. 

 

Спальний мішок, каримат; 

Теплий одяг і накидка від 

дощу; 

Документи та гроші; 

Їжа і посуд; 

Ремкомплект для 

велосипеду; 

Ноутбук; 

Медична аптечка. 

 

Спальний мішок, каримат; 

Теплий одяг і накидка від 

дощу; 

Документи та гроші; 

Їжа і посуд; 

Ремкомплект для 

велосипеду; 

Велокомп’ютер; 

Медична аптечка. 

 

 

Корисно ознайомитися учасникам спортивного туристського походу з книгою 

«Велосипедный туризм»,видавництва КЛЮЧ, Москва, 1998 рік, виданою колективом 

авторів, серед яких є й харків’яни. На сторінках 235-244 визначено перелік групового та 

індивідуального спорядження для серйозного походу. Є ще ряд джерел в Інтернет, з яких 

можна, сидячи вдома, дізнатися, що треба брати з собою в похід. 

 



Завдання №2. Похід розпочався. Після пари кілометрів шляху вулицею Горького (вона 

малозавантажена транспортом) справа читаємо: провулок 

Біберштейна (в новій транскрипції Біберштайна, як 

читається німецькою). Видатний ботанік, шовківник, 

мандрівник Фрідріх Август Маршал фон Біберштейн, про 

якого ви можете отримати багато інформації в сітях, 

начебто похований у Мерефі. Велотуристи Мереф’янського 

ліцею (школи №5), мандруючи північно-східними 

околицями міста (район Шовкостанції) намагалися знайти 

місце розташування могили вченого, якого поховали у 1826 

році. Їм це не вдалося, та ще й сталася неприємна історія – 

прокололи відразу шість коліс на колючках дерева, гілка, 

колючка та суцвіття якого зображені на світлинах зліва і 

яке відоме як популярна в Україні  медоносна, лікарська, 

фарбувальна, ефіроолійна, декоративна  культура.  

Питання: Які два цінних дерева з’явилися в Мерефі за 

сприяння Біберштейна? 

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Акація і сосна Робінія і дуб Робінія і шовковиця(тутове 

дерево) 
 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Завдання №3. Ще кілька кілометрів спокійною вулицею Горького до базару і центру 

міста, і група спиняється біля погруддя 

видатному отаману Івану Сіркові. 

«Для міста Мерефи Іван Сірко — знакова 

постать. Багато видань витримала написана сто 

двадцять років тому книжка академіка Дмитра 

Яворницького  «Іван Дмитрович Сірко — 

славний кошовий отаман війська запорозьких 

низових козаків». Про велич і письменницький 

хист полководця свідчить упорядкований 

професором Юрієм Мициком товстий том 

«Листи Івана Сірка». Народна пам’ять утримує 

світлий і таємничий образ народного вождя, 

козака–характерника.                  

Геніальний художник Ілля Рєпін, 

уродженець Чугуєва, створив картину-шедевр, 

на якій козаки на чолі з отаманом Іваном Сірком 

пишуть листа турецькому султану. Картини було дві. Вони дещо різняться. Одна з них 

знаходиться в Харківському художньому музеї, інша в Росії, у Санкт-Петербурзі. 

Моделлю для образу Сірка став видатний російський військовий діяч Михайло 

Драгоманов, київський губернатор. 

 
Питання:  1. Яка з цих двох картин знаходиться у Харкові? 

                    2. Стрілкою покажіть на картинах самого отамана. 

 

 

№1 №2 

  
 

 

 

 

 



Завдання 4. Після центру міста група має направитися до села Нижня Озеряна, де була в 

давнину знайдена чудотворна ікона. До села 4 кілометри, з них 1.5 кілометри - доволі 

крутий підйом з долини річки Білої (Мерефи). З огляду на те, що шосе в цьому місці 

нешироке, група має долати підйом в колону по одному, не далі, ніж 1 метр від узбіччя. 

Питання: Виберіть оптимальну передачу для подолання крутого підйому без надмірних 

зусиль (на початку подорожі треба берегти сили) з трьох варіантів. 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

 

40х18 

 

48х13 

 

 52х15 

 
 

 

 

 



Завдання 5. Група після важкого підйому може перепочити на території Озерянського 

храму. Тут є колодязь з холодною і чистою 

водою, ритуальна купіль. Є загальноприйнята 

версія, що  ікона з'явилася в Озерянській 

місцевості коли один з її жителів, що косив 

траву за лісом, після одного з помахів коси 

почув людський стогін і при цьому побачив 

половину священного зображення на краю 

коси, а іншу половину образу і перед нею 

палаючу свічку — біля коріння дерева, що 

знаходилось поруч. Косар, взявши обидві 

половини цього образу, вніс у свою хатину і, 

склавши їх, поставив у пристойному місці і, 

залишивши свою роботу, старанно помолився. На другий день рано вранці він не знайшов 

святині у своїй хаті, бо вона була на місці явлення і 

була зрощена, а на самому місці заструмилось 

джерело чистої води. Деякі ікони вважаються 

чудотворними, є багато прикладів зцілення 

конкретно від Озерянської.   

Відомий випадок з біографії  Григорія 

Квітки-Основ'яненка. Ікона вилікувала майбутнього 

українського  прозаїка, драматурга, журналіста, літе

ратурного критика і культурно-громадського  діяча, 

засновника художньої прози та жанру соціально-

побутової комедії в класичній українській 

літературі. У дитячому віці він осліп. Лікарі не змогли допомогти  хлопчикові. І тоді його 

мати разом із сином відправилася в Курязький Преображенський монастир, де в той час 

перебувала Озерянська ікона. Вона довго молилася перед чудотворним образом, а потім 

вмила обличчя сина святою водою з Онуфріївського джерела. І сталося велике диво - 

Григорій став прозрівати. З очей хлопчика, немов завіса, сповзла сліпота.  

 

Питання: Вкажіть, які храми Харкова зображені на картинках. 

№1 №2 №3 

 

 

Озерянський храм на Холодній Горі - №_______ 

Кафедральний Благовіщенський Собор - №________ 

Озерянський храм на території Покровського монастиря - №_________ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA

