
1.12. Організація та методика спортивно-туристичної роботи 

Тип дисципліни: 

обов’язковий 

Семестр: 

Другий 

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин - 60 год. (кредитів ЄКТС – 2); аудиторні години: лекції – 14 год., 

практичні -14 год. 

Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гук Н.А. 

Практичні заняття проводить викладач Щербанік Х.О. 

Результати навчання: 

знати законодавчу базу, суспільні функції, систему управління туризмом; зміст і 

особливості різновидів туризму; туристичні ресурси України; організаційні засади проведення 

туристичної роботи; вимоги до безпеки туристичної діяльності; основи програмування 

навантажень та контролю їх впливу на організм людини, теоретичний матеріал відповідно до 

програми;  

визначати особливості організації походів різного типу, правила організації та проведення 

туристично-краєзнавчої роботи у школі, правила організації та проведення туристичних заходів; 

основи гігієнічного та медичного забезпечення у туристичних походах; 

уміти організовувати туристичні походи з різних видів туризму; правильно себе поводити 

у критичних ситуаціях, що можуть виникнути в поході; надавати першу (долікарську) медичну 

допомогу;   

організовувати туристські злети і змагання з різних видів туризму; провести заняття з 

техніки туризму;  

розробити маршрут, укомплектувати групу, підготувати необхідне спорядження для 

туристичного походу; орієнтуватися на місцевості;  

організувати та провести туристично-краєзнавчі заходи. 

Спосіб навчання: 

аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

психолого-педагогічні дисципліни, медико-біологічні дисципліни, спортивно-педагогічні 

дисципліни. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Методичні основи організації та проведення туристичної роботи. Завдання, форми та особливості 

спортивно-оздоровчого туризму (СОТ). Організаційні основи туристичної роботи. Особливості 

проведення туристичних походів різного типу. Правила організації спортивно-оздоровчих 

походів. Організація та проведення масових туристичних заходів. 

Рекомендована література: 

1. Закон України «Про туризм» // Урядовий кур’єр. – 1995. – 15.10.95. 

2. Зорин М. В., Каверина Т. П. и др. Туризм как вид деятельности. – М.: Финансы и статистика, 

2002. 

3. КвартальновВ.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансыистатистика, 2000. 

4. Останець 0.0. Педагогіка туристсько-краєзнавчої роботи у школі. - М.: Педагогіка, 1995. 

5. Спутник туриста / Сост. К.И. Вахлис. - К., 1991. 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, контрольна робота, співбесіда з лектором 

підсумковий контроль залік 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська 

Кафедра:  Спортивних дисциплін і туризму. 


