1.9. Туризм
Тип дисципліни:
обов’язковий
Семестр:
П'ятий, шостий
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин - 120 год. (кредитів ЄКТС – 4); аудиторні години - 64 (лекції - 16 год.,
практичні - 48 год.).
Лектор: кандидат економічних наук, доцент Гук Н.А.
Практичні заняття проводить викладач Щербанік Х.О.
Результати навчання:
знати функції туризму, туристичні ресурси та їх види, природо-заповідний фонд України
(ПЗФУ); види туризму, плановий і самодіяльний туризм; екскурсія та туристичний похід, як
форми організації туристичної роботи, туристичне спорядження та його види, способи
орієнтування на місцевості
визначити мету та завдання кожної теми; працювати з літературою;
визначати основні фактори, які впливають на вивчення та засвоєння матеріалу;
аналізувати туристичний потенціал України та окремих її регіонів;організувати туристську
роботу з учнівською та студентською молоддю;
розробляти маршрут майбутнього походу чи екскурсії;
володіти прийомами орієнтування на місцевості, працювати з картою та компасом; проводити
навчальні та тренувальні заходи із спортивного туризму;
здійснювати науково-дослідну та методичну роботу, орієнтуватись у спеціальній науковій
літературі згідно профілю підготовки.
Спосіб навчання:
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
- дисципліни медико-біологічного циклу,
- психолого-педагогічного циклу,
- спортивно-педагогічного циклу,
Зміст навчальної дисципліни:
Туризм як суспільне явище. Історія розвитку туризму. Туризм та краєзнавство. Туризм та
охорона природи. Організація туристсько-краєзнавчої роботи у навчально-виховній сфері.
Туристична картографія та орієнтування на місцевості. Організація та проведення самодіяльного
туристичного походу. Спорядження у пішому та гірському поході. Туристичні вузли та техніка їх
в'язання. Організація харчування у туристичному поході. Техніка пересування та подолання
природних перешкод. Безпека у поході. Рятувальні роботи. Долікарська допомога.
Рекомендована література:
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Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 304 с.
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специальности «туризм». – Харьков: Екограф, 2008.- 164 с.
4.
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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 у пя’тому та шостому семестрах.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська
Кафедра:
Спортивних дисциплін і туризму.

