
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Організація та методика спортивно-туристичної роботи» 

2020 – 2021 н.р.  

 

Анотація дисципліни - вивчення дисципліни «Організація та методика спортивно-
туристичної роботи» сприяє формуванню комплексних знань та вмінь, навичок з навчальної 

дисципліни; засвоєння професійних умінь в процесі вивчення різноманітних вправ; набуття умінь та 
навичок науково-методичної діяльності, розвиток фізичних якостей, необхідних в професійній 
діяльності майбутнього фахівця молодшої школи; опанування практичними навичками з організації 
та проведення спортивно-масових заходів у молодшій школі, занять з різними віковими категоріями 
та змагань у молодшій школі. 

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Освітня програма – 014 Середня освіта (Фізична культура) 
Загальний обсяг дисципліни –  (5 кредитів ЄКТС) 
Статус дисципліни – обов’язкова   
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізичної культури і здоров’я  
Кафедра – спортивних дисциплін і туризму 
Курс – 6; семестр – 1; вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції та практичні заняття  

Методи навчання:  словесні, наочні та практичні 

Форма навчання: денна 

Лінк на дисципліну: https://us04web.zoom.us/j/6407153454?pwd=YXlVMTA4ekxjQ01wK1R4TTFLMzhGZz09 
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2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

Кондрацька Галина Дмитрівна 
E-mail: (kondrgala73@gmail.com) 

Тел.:  097-277-57-25 

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

спортивних дисциплін і туризму 
  

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання формування професійно-педагогічних знань, вмінь та навичок, які забезпечують 
оволодіння методиками навчання фахівців з спортивного туризму. Практичне і теоретичне опанування 
студентами знаннями та вміннями, професійно-педагогічними навичками, необхідними для самостійної 
організаторської, педагогічної, наукової та виховної роботи в усіх підрозділах сфери діяльності вчителя. 

Результати навчання можуть бути використані на практичних заняттях, а також під час 
проведення уроків фізичної культури в закладах середньої освіти та позашкільних установах. 

Компетентності: – Здатність використовувати професійно-профільовані знання і 

практичні навички при вирішенні соціальних і професійних завдань. 

- Здатність до самоосвіти і самовдосконалення, постійного підвищення особистого 

рівня кваліфікації. 

- Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу нових складних 

ідей на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

https://us04web.zoom.us/j/6407153454?pwd=YXlVMTA4ekxjQ01wK1R4TTFLMzhGZz09


- Здатність використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності.  

- Здатність підбирати адекватне ситуації управлінське рішення за формою та 

змістом. 

- Здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та 

конструктивних взаємовідносин під час виконання професійних завдань. 

- Здатність і готовність використовувати знання методів фіз. виховання і 

самовиховання для підвищення адаптаційних резервів організму і зміцнення здоровє’я 

учнівської молоді. 

- Здатність до моніторингу і оцінювання фізичного стану учнів та студентів на 

початковому етапі навчання з фізичного виховання та протягом їх навчання у закладах 

загальної середньої освіти та ЗВО (спостереження за станом фізичного розвитку учнівської 

та студентської молоді на рівні індивіду й соціальної групи, оцінці його результатів і 

прогнозування стану фізичного розвитку й здоров’я в майбутньому та попередження 

негативних тенденцій у подальшому розвитку). 

- Здатність до моніторингу і оцінювання фізичної підготовленості учнівської та 

студентської молоді (одержання інформації, необхідної для вдосконалення керування 

процесом фізичного виховання, і таким чином, поліпшення його якості). 

- Уміння планувати навчально-виховний процес на навчальний рік, семестр 

(півріччя) з предмету «Фізична культура» у закладах загальної середньої освіти. 

- Уміння застосовувати сучасні освітні технології, добирати оптимальні форми та 

методи педагогічної діяльності, керувати процесом особистісного розвитку учнів, 

стимулювати самостійну роботу учнів. 

- Уміння надавати консультації з практичних питань організації здорового способу 

життя, розвитку фізичних якостей, вивчення та вдосконалення життєво важливих рухових 

навичок та навичок самоконтролю, загартування. 

- Здатність і готовність ініціювати та проводити наукові дослідження, що приводять 

до отримання нових знань у професійній галузі, впроваджувати й адаптувати наукові знання 

у процес професійної діяльності; здатність до генерування ідей та досягнення наукових 

цілей. 

- Здатність користуватися іншомовними інформаційними ресурсами, які знаходяться 

у відкритому доступі науково-метричних баз та використовувати іноземний досвід 

практичного вирішення актуальних і нестандартних проблем у сфері фізичної культури і 

спорту.Здатність використовувати нормативні та правові документи у своїй діяльності. 

Пререквізити дисципліни.  Навчальна дисципліна «Методика навчання фізкультурної 

освітньої галузі у початковій школі» надає можливості і переваги котрі пов’язані з попереднім 

вивченням шкільного курсу з фізичного виховання та основ здоров'я, позакласної шкільної роботи, а 

саме, секційних занять з різних видів спорту. 

Постреквізити дисципліни. Знання, уміння та навички з дисципліни можуть 
використовуватися при вивченні дисциплін «Оздоровчий танцювальний фітнес», «Види оздоровчо-

рекреаційної рухової активності», «Загальна теорія підготовки спортсменів», «Педагогіка», 
«Адаптивне фізичне виховання». 

4. Програма дисципліни 

 Методичні основи організації та проведення туристичної роботи. Туризм як 

соціальне явище. Основні завдання туризму. Нормативно-правова база та кадрове 

забезпечення краєзнавчо-туристичної діяльності. Масові види оздоровчого туризму. 

Характеристика основних видів спортивно-оздоровчого туризму. 

 Завдання, форми та особливості спортивно-оздоровчого туризму (СОТ). 

Завдання та особливості спортивно-оздоровчого туризму. Зміст спортивної складової СОТ. 

Туристська, географічна, і фізична підготовка туриста. Загальна характеристика основних 

видів СОТ . 

Соціально-психологічні основи організації спортивно-оздоровчого туризму. 

Соціально-психологічні аспекти комплектування туристичних груп. Психологічна 

сумісність. Психологічний клімат у туристичній групі. Комплексна психологічна підготовка 

туристичної групи. Психологічна підготовка керівника туристичної групи. Формальні і 



неформальні групи в туристичному поході. Конфлікти і конфліктні ситуації в туристичному 

проході. Управління конфліктними ситуаціями. 

Організаційні основи туристичної роботи. Основні завдання, засоби та принципи 

фізичного виховання туристів. Розвиток фізичних якостей туриста. Комплектування 

туристичної групи. Вибір району подорожі та розробка маршруту. 

Особливості проведення туристичних походів різного типу. Класифікація видів 

туризму та їх специфічні відмінності. Правила безпеки туриста під час проходження походів 

різного типу. Основні правила поведінки в екстримальних ситуаціях. Психологічний та 

медичний аспект екстремальних ситуацій. Оцінка загального стану потерпілого, локалізації і 

характеру ушкодження. Фактори небезпеки виникнення екстремальних ситуацій у 

туристському поході. 

Організація і управління спортивно-оздоровчими туристичними походами. 

Вимоги до організації, яка проводить похід та до керівника і учасників. Туристичні посади в 

групі. Правила організації спортивно-оздоровчих походів. Прийоми та правила ведення 

польового щоденника. 

Організація руху у туристичному поході. Пересування в польових умовах. 

Порядок і режим руху. Страховка та самостраховка під час руху. Пересування по воді. 

Долання водних перешкод. Пересування транспортними засобами. Організація побуту,  

харчування та постачання у туристичному поході. Спорядження та харчування в 

туристському поході. Характеристика основних продуктів харчування. Режим харчування. 

Енергетичні витрати Вода. Режим водопостачання. Приготування їжі, похідний посуд, 

туристське кухонне і кострове спорядження. 

Критичні ситуації в туристичному поході та їх подолання. Основні правила 

поведінки в екстремальних ситуаціях. Фактори небезпеки виникнення екстремальних 

ситуацій у туристичному поході. Психологічний та медичний аспекти екстремальних 

ситуацій і катастроф. Втрата продуктів. Втрата спорядження. Втрата води. Аварійне 

порядження. Сигнали біди. 

Організація та проведення масових туристичних заходів. Туристично-краєзнавча 

робота у школі. Екологічна робота у туристичному поході. Суспільно-корисна робота на 

маршруті. Класифікація туристичних заходів. Організація туристичних зльотів та змагань. 

План роботи туристичного клубу. Національні екскурсійні маршрути: естетичні та 

аксіологічні домінанти. Методика розробки національних екскурсійних маршрутів. 
Перелік тем практичних занять: 

 Методичні основи організації та проведення туристичної роботи. 

 Завдання, форми та особливості спортивно-оздоровчого туризму. 

 Соціально-психологічні основи організації спортивно-оздоровчого 

туризму. 

 Організаційні основи туристичної роботи. 

 Особливості проведення туристичних походів різного типу. 

 Організація і управління спортивно-оздоровчими туристичними 

походами. 

 Організація руху у туристичному поході. 

 Організація побуту, харчування та постачання у туристичному поході. 

 Критичні ситуації в туристичному поході та їх подолання. 

 Організація та проведення масових туристичних заходів. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекції – ауд. 12, корпус 11, вул. Івана Франка, 24 

Практичні заняття – спортивний зал ДДПУ ім. Івана Франка, вул. Івана Франка, 24 

6. Інформація про консультації 

Розклад консультацій – четвер  15.00 – 16.30 год. ауд. 12  (корпус 11,  вул. Івана Франка, 24)  

7. Система оцінювання 

Форми підсумкового та поточного контролю 
Засвоєння студентами матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного опитування, самостійної роботи та 



співбесіди з лектором. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Співбесіда  Сума балів 
Самостійна робота 

Контрольна 

робота 
Поточний контроль 

20б  10б  30 б 40б 100б 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (30 балів), 

виконання підсумкової самостійної  та контрольної роботи  (30 балів), співбесіди з лектором (40). 

 

 Методична підготовка    

1 ВдЗР  на 16 р. / проведення правильність написання / методика проведення 

2 ВдЗР з предметами / проведення правильність написання / методика проведення 

3 Конспект заняття / проведення правильність написання / методика проведення 

Підсумковим контролем оцінювання знань студентів є залік, який проводиться наприкінці 
семестру.    

Сума оцінок, отриманих студентом за різні види виконаної навчальної роботи, становить 
підсумкову семестрову оцінку.  

Залік, екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

А (90 - 100) - студент на високому рівні засвоїв програмний матеріал, його знання з 

дисципліни є ґрунтовними та узагальненими. Знає організаційно- методичні аспекти 

проведення туристичної роботи, знає специфіку спортивно- оздоровчого туризму, має навички 

забезпечення основних вимог щодо безпеки туристичної діяльності, вміє комплектувати 

туристичні групи із урахуванням певних психологічних якостей її членів, володіє основними 

прийомами і правилами надання першої (долікарської) медичної допомоги під час  

туристичного походу, має навички організації побуту, харчування, постачання в туристичному 

поході, вміє розробляти туристичні маршрути, здійснює підготовку необхідного спорядження 

для туристичного походу, вміє формувати план роботи туристичного клубу, вміє 

організовувати та проводити різноманітні туристично- краєзнавчі заходи. Студент прагне до 

безперервного самостійного навчання та освоєння нових знань. 

В (82 - 89) - студент виявив глибокі знання навчального матеріалу, повністю 

відтворює програмний матеріал, проте допускає незначні неточності в його інтерпретації. Знає 

організаційно-методичні аспекти проведення туристичної роботи, проводить аналіз специфіки 

спортивно-оздоровчого туризму, має навички забезпечення основних вимог щодо безпеки 

туристичної діяльності, вміє комплектувати туристичні групи із урахуванням певних 

психологічних якостей її членів, володіє основними прийомами і правилами надання першої 

(долікарської) медичної допомоги під час туристичного походу, має навички  

oрганізації побуту, харчування, постачання в туристичному поході, вміє розробляти 

туристичні маршрути, здійснює підготовку необхідного спорядження для туристичного 

походу, вміє формувати план роботи туристичного клубу, вміє організовувати та проводити 

різноманітні 

туристично-краєзнавчі заходи. 

С (75 - 81) - студент у цілому знає програмний матеріал, вміє правильно викласти його 

сутність, проте при можливості вибору відповіді із кількох варіантів - вибирає правильну, але 

не завжди найкращу; правильно використовує здобуті знання та вміння при демонстрації 

навиків проведення спортивно-туристичної роботи. Із незначними неточностями знає 

організаційно-методичні аспекти проведення туристичної роботи, проводить аналіз специфіки 

спортивно-оздоровчого туризму, має навички забезпечення основних вимог щодо безпеки 

туристичної діяльності, вміє комплектувати туристичні групи із урахуванням певних 

психологічних якостей її членів, володіє основними прийомами і правилами надання першої 



(долікарської) медичної допомоги під час туристичного походу, має навички організації 

побуту, харчування, постачання в туристичному поході, вміє розробляти туристичні 

маршрути, здійснює підготовку необхідного спорядження для туристичного походу, вміє 

формувати план роботи туристичного клубу, вміє  організовувати та проводити різноманітні 

туристично- краєзнавчі заходи. 

D (67 - 74) - студент знає основний матеріал, проте не достатньо чітко аргументує 

свою позицію, припускається незначних помилок у процесі забезпечення основних вимог 

щодо безпеки туристичної діяльності, комплектування туристичних груп із урахуванням 

певних психологічних якостей її членів, надання першої (долікарської) медичної допомоги під 

час туристичного походу, розробки туристичного маршруту, формування плану роботи 

туристичного клубу, має слабкі навички організації побуту, харчування, постачання у 

туристичному поході, в цілому на достатньому рівні вміє організовувати та проводити 

різноманітні туристично-краєзнавчі заходи.  

Е (60 - 66) - студент поверхнево знає навчальний матеріал, надає недостатньо 

аргументовані відповіді, не може проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між окремими 

явищами та процесами. Студент допускає суттєві помилки у  процесі забезпечення основних 

вимог щодо безпеки туристичної діяльності, комплектування туристичних груп із урахуванням 

певних психологічних якостей її членів, надання першої (долікарської) медичної допомоги під 

час туристичного походу, розробки туристичного маршруту, формування плану роботи 

туристичного клубу, має слабкі навички організації побуту, харчування, постачання в 

туристичному поході, на низькому організаційному рівні проводить різноманітні туристично-

краєзнавчі заходи. 

FХ (35 - 59) - студент знає лише частину навчального матеріалу, припускається 

суттєвих огріхів у відповідях на конкретні питання і лише частково розкриває їхню сутність, 

здебільшого не розуміючи причинно-наслідкових зв’язків між окремими явищами та 

процесами. Студент допускає суттєві помилки у процесі забезпечення основних вимог щодо 

безпеки туристичної діяльності, комплектування туристичних груп із урахуванням певних 

психологічних якостей її членів, надання першої (долікарської) медичної допомоги під час 

туристичного походу, розробки туристичного маршруту, формування плану роботи 

туристичного клубу, має слабкі навички організації побуту, харчування, постачання в 

туристичному поході, на дуже низькому організаційному рівні проводить різноманітні 

туристично-краєзнавчі заходи. 

F (0 - 34) - студент поверхово знає лише окремі фрагменти навчального матеріалу, 

здебільшого дає неправильні відповіді на поставлені питання, припускається суттєвих 

неточностей і не розуміє сутності та причинно-наслідкових зв’язків між окремими явищами та 

процесами. Частково розуміє організаційно-методичні аспекти проведення туристичної 

роботи, майже не 

знає основних вимог щодо безпеки туристичної діяльності, комплектування 

туристичних груп із урахуванням певних психологічних якостей її членів, неnволодіє 

прийомами надання першої (долікарської) медичної допомоги під час туристичного походу, не 

вміє формувати план роботи туристичного клубу та розробляти туристичні маршрути, має 

дуже слабкі навички організації побуту, харчування, постачання в туристичному поході, 

майже не здатний проводити різноманітні туристично-краєзнавчі заходи. 
8. Питання до екзамену 

1. Дайте визначення туризму загалом і спортивного туризму зокрема. 

2. Назвіть основні критерії класифікації туризму. 

3. Назвіть часові межі основних етапів розвитку туризму. 

4. Які чинники сприяли виникненню подорожей та туризму? 

5. Дайте характеристику перших подорожей та їх мотивацію. 

6. Розкажіть про походження і первинне значення терміна “туризм” 

7. Що Ви знаєте про розвиток спортивного туризму в Європі в XIX столітті? 

8. Назвіть імена вчених та мандрівників, які внесли значний вклад у дослідження нашої планети. 

9. Дайте характеристику діяльності українських національно- просвітницьких організацій та 

досвіду їх роботи на українських землях у складі Австро-Угорщини наприкінці XIX та на початку XX 



ст. 

10. Охарактеризуйте умови розвитку туризму на українських землях у складі міжвоєнної Польщі.  

11. Охарактеризуйте роль діяльності Пласту на теренах Західної України. 

12. Назвіть спортивні товариства, що займалися популяризацією мандрівок по рідному краю на 

теренах Західної України в період 1900- 1939 рр. 

13. 3. Що Ви знаєте про розвиток спортивного туризму на Західній Україні 

14. після Другої світової війни? 

15. Розкажіть про розвиток туризму в Росії за часів імперії. 

16. Охарактеризуйте соціально-економічні умови розвитку спортивного туризму в СРСР. 

17. Дайте характеристику розвитку спортивного туризму на теренах України у складі СРСР. 

18. Розкажіть про розвиток та перспективи туризму в незалежній Україні. 

19. Яке значення для розвитку спортивного туризму мало включення 

20. туризму в Єдину всесоюзну спортивну класифікацію? 

21. У чому полягає роль спортивного туризму у житті суспільства і людини зокрема? 

22. Дайте характеристику плановим та самодіяльним подорожам. 

23. Що означають поняття “некатегорійний” і “категорійний” похід? 

24. Перерахуйте форми туристичних походів. 

25. Які види туризму передбачені Єдиною спортивною класифікацією? 

26. Назвіть спільні та відмінні ознаки пішого і гірського туризму. 

27. Який документ регламентує здійснення походів на теренах України? 

28. Які функції у спортивному туризмі виконує маршрутно-кваліфікаційна комісія? 

29. У якому документі представлені еталонні спортивні маршрути І—VI категорій складності? 

30. Чим відрізняється спортивний туризм від самодіяльного, і що у них спільного? 

31. Яких правил потрібно дотримуватися, комплектуючи туристську групу? 

32. Які критерії та вимоги до підбору туристської групи школярів? 

33. Перерахуйте основні обов’язки учасників спортивного походу; розкрийте їх зміст. 

34. Які вимоги до лікаря (санінструктора) походу? 

35. Охарактеризуйте основні етапи розробки маршруту туристського походу. 

36. Які є види маршрутів за побудовою? 

37. Перерахуйте основні параметри визначення категорії складності маршруту. 

38. Які документи група повинна оформити перед виходом на маршрут? 

39. Розкрийте зміст і структуру письмового звіту про здійснений похід. 

40. Дайте характеристику поділу туристського спорядження за його використанням у поході. 

41. Перелічіть предмети особистого спорядження та визначте критерії для їх підбору. 

42. Дайте порівняльну характеристику основних видів рюкзаків. 

43. Як правильно вибрати рюкзак? 

44. Які загальні правила укладання рюкзака? 

45. Дайте характеристику сучасним матеріалам, з яких виготовляється туристський одяг та 

спорядження. 

46. Перелічіть типи наметів. Що слід враховувати, вибираючи намет? 

47. Дайте характеристику газових та бензинових пальників. Техніка безпеки під час роботи з 

ними. 

48. Охарактеризуйте предмети групового спорядження. 

49. Яке ви знаєте спеціальне спорядження? Розкажіть коротко про його застосування. 

50. Яким технічним характеристикам мають відповідати основний та допоміжний мотузки? 

51. Назвіть типи скельних та льодових гаків та їх застосування. 

52. Які типи карабінів Ви знаєте? Яка основна вимога до карабіну? 

53. Які є допоміжні пристрої для організації страховки? 

54. Які є правила зберігання спорядження та металевого реманенту? 

55. Класифікуйте основні вузли в спортивному туризмі. 

56. Дайте характеристику вузлів для зв’язування мотузок однакової товщини. 

57. Які е вузли для зв’язування мотузок різної товщини? 



58. Назвіть петельні вузли і дайте приклади їх застосування. 

59. Коли застосовуються схоплювальні вузли? Назвіть їх різновиди та правила застосування. 

60. Які вузли застосовуються для в’язання грудної обв’язки для спортивного спуску та підйому? 

61. Як називається система вузлів, які застосовуються для натягування перил і навісної 

переправи? Назвіть різновиди цих вузлів. 

62. Які вузли дозволяється застосовувати без контрольних вузлів? 

63. Які картографічні матеріали та прилади застосовуються під час проходження маршруту? 

64. Що таке легенда карти та яку інформацію вона надає? 

65. Які види карт Ви знаєте? 

66. Що таке орієнтування на місцевості? 

67. Як позначається рельєф на сучасних картах? 

68. Дайте опис відомих вам типів компасів та продемонструйте прийоми роботи з ними. 

69. Що таке азимут та як його виміряти? 

70. Що таке кут магнітного схилення? 

71. Дайте визначення природним та штучним орієнтирам. 

72. Опишіть основні прийоми руху за азимутом. 

73. Назвіть основний принцип фізичної підготовки туриста. 

74. Які види фізичної підготовки ви знаєте? Дайте коротку характеристику 

75. кожному виду. 

76. Перелічіть основні правила особистої гігієни туриста. 

77. Що таке самомасаж? Коли необхідно його проводити? 

78. Дайте характеристику прийомів самомасажу. 

79. На основі яких суб’єктивних та об’єктивних показників проводиться 

80. самоконтроль під час походу? 

81. Наведіть приклади методів самоконтролю фізичного стану туриста під час проходження 

маршруту. 

82. Які заходи необхідно прийняти керівнику походу у разі незадовільного самопочуття 

учасників? 

83. Назвіть основні вимоги до харчування в туристському поході. 

84. Як скласти раціон групи на один день, тиждень? 

85. У чому полягає відмінність підбору продуктів харчування для пішого та гірського походу? 

86. Як готують продукти харчування до походу? 

87. Які вимоги до тари для кожного виду продуктів? 

88. Що таке водно-сольовий режим у поході? 

89. Які особливості споживання води та дотримання водно-сольового режиму у піших та гірських 

походах? 

90. Згадайте поради черговим кухарям на маршруті. 

91. У чому полягає різниця між приготуванням їжі на рівнинній частині походу і приготуванням 

їжі у гірській частині? 

92. Техніка пересування та подолання природних перешкод І. Як регулюється навантаження на 

маршруті? 

93. 2.Який найбільш поширений порядок руху на маршруті? 

94. 3. Які ікнуть способи підйому по трав’янистому схилу? 

95. 4. ЯК необхідно долати лісові завали? 

96. 5. Як долають важкопрохідні болота? 

97. Які ОСНОВНІ прийоми лазіння по скелях? 

98. Які можливі загрози під час долання льодовиків? 

99. Які основні прийоми страховки та самостраховки? 

100. Що значить здійснювати підйом по сніговому схилу в три такти? 

101. Як вирубуються сходи на льодовому схилі, крутістю до 50°? 

102. Що таке закрита стійка під час вирубування льодових сходинок? 

103. Які основні правила забивання льодових та скельних гаків? 



104. Як організувати страхування під час спуску по крутому льодовому схилу? 

105. Які є правила для самозатримання на крутому схилі? 

106. Техніка переправи через гірські та тайгові річки 

107. Як правильно вибрати час та місце переправи через ріку? 

108. Які основні способи подолання водних перешкод Ви знаєте? 

109. Як організувати переправу вбрід одного учасника? 

110. Як організувати переправу через ріку “стінкою”? 

111. Як організувати навісну переправу через ріку? 

112. Як організувати переправу через ріку по колоді? 

113. Перелічіть основні правила переправи через гірські й тайгові ріки. 

114. Які головні вимоги до вибору місця для бівуаку? 

115. Нарисуйте загальну схему табору, дотримуючись основних правил 

116. таборування. 

117. Як вибрати та підготувати місце для вогнища? 

118. Які пристосування використовуються для облаштування багаття? 

119. Які основні правила охорони природи на маршруті при таборуванні? 

120. Як правильно розпалити багаття за різних погодних умов? 

121. Які типи багать ви знаєте? Охарактеризуйте їх застосування. 

122. Назвіть основні правила заготівлі дров для табору. 

123. Визначить об’єктивні та суб’єктивні фактори виникнення нещасних випадків на маршруті. 

124. Які профілактичні заходи необхідно здійснити учасникам походу перед виходом на маршрут? 

125. Які групи медикаментів входять до складу похідної медичної аптечки? 

126. Що таке перша медична допомога та яка її мета? 

127. Як правильно обробити відкриту рану? 

128. Які види пов’язок ви знаєте? 

129. Як надається перша допомога потерпілому при переломі кінцівок? 

130. Як надається перша допомога потерпілому при різних видах кровотечі? 

131. Як зробити штучне дихання потерпілому? 

132. Як зробити зовнішній масаж серця? 

133. Як надається перша допомога потерпілому на воді? 

134. Як надають першу допомогу при ураженні блискавкою? 

135. Як надасться перша допомога потерпілому при отруєнні продуктами 

136. харчування та грибами? 

137. Як накласти джгут для припинення кровотечі? 

138. Яка допомога надається потерпілому при укусах змій та отруйних 

139. комах? 

140. Розкажіть про використання на маршруті ліків «зеленої аптеки» при різних захворюваннях. 

141. Дайте визначення основних видів екстремальних ситуацій. 

142. Які позитивні чинники впливають на виживання групи в екстремальних 

143. умовах? 

144. Які негативні чинники призводять до екстремальних ситуацій? 

145. Які дії та завдання група повинна виконати у разі настання  екстремальної ситуації? 

146. Що слід робити у разі втрати орієнтації? 

147. Як орієнтуватись за сонцем з допомогою годинника? 

148. Як визначити сторони горизонту за допомогою карти та найближчих видимих орієнтирів? 

149. Які ознаки визначення сторін горизонту є хибними? 

150. Що має зробити турист, коли зрозумів, що відбився від групи? 

151. Які сигнали і як їх слід подавати у разі аварійної ситуації та біди? 

152. Як діє група при втраті спорядження? 

153. Як відшукати воду у лісі, горах та пустелі? 

154. Як провести дезінфекцію води в похідних умовах? 

155. Як розпалити вогонь без сірників? 



156. Що з рослинного та тваринного світу може замінити втрачені продукти харчування? 

157. Назвіть ознаки погіршення погоди. 

158. Назвіть ознаки поліпшення погоди. 

159. Назвіть ознаки стійкої погоди. 

9. Політика дисципліни 

Студент повинен вчасно приходити на заняття. Викладач може не допустити студента до заняття, 
якщо він/вона спізнився без поважної причини.  У випадку пропуску 5 чи більше практичних занять 

без поважної причини, студент  може бути не допущений до підсумкового контролю (екзамену), або 
його/її підсумкова оцінка буде знижена.  Студент повинен добросовісно готуватися до усіх видів 
поточного та підсумкового контролю. Студент має брати активну участь на практичних заняттях.     

Заборонено користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними  пристроями 
під час опитування та виконання письмових завдань. У випадку порушення норм академічної 

доброчесності під час виконання завдань  поточного чи підсумкового контролю, студент отримає 

«0» балів.  Якщо студент має претензії до викладача через оцінювання, якість надання послуг  тощо, 
спершу треба повідомити про це самого викладача, якщо проблему не вдалося вирішити, студент має 
право звернутися до завідувача кафедри чи керівництва факультету. Студент повинен неухильно 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку  навчального закладу, інших видів політики, 
передбаченої нормативними документами, що регулюють навчальний процес у ВНЗ. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література:  

а) основна 
1. Гур’єва І. Розвиток туризму в Україні : проблеми й перспективи / І. Гур’єва, С. Хитяник // 

Фінансовий контроль. - 2011. - № 1. - с. 17-22. 

2. Дехтяр В.Д. Основи спортивно-оздоровчого туризму / В.Д. Дехтяр. - К: Науковий світ, 2002. - 

202 с. 

3. Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. та доп. / 

О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. - К. : Альтерпрес, 2008. - 280 с. 

4. Квартальнов В.А. Иностранный туризм / В.А. Квартальной. - М.. : Финансы и статистика, 1999. 

-312 с. 

5. Квартальнов В.А. Туризм: учебник / В.А. Квартальнов - М. : Финансы и статистика, 2003.-

320 с. 

6. Кифяк В.Ф. Організація туризму : навчальний посібник / В.Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги-XXI, 

2008.-344 с. 

7. Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навч. посіб. / В. М. Козинець. - К. 

: Кондор, 2006. - 576 с. 

8. Кондрацька Г.Д. Туризм. Тексти лекцій [для студентів напряму підготовки «Фізичне 

виховання», «Здоров’я людини»] / Г.Д. Кондрацька, Д.Д. Пецкович. - Дрогобич : Видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. -112 с. 

9. Крап Н. Якість туристичних послуг на Львівщині / Н. Крап, В. Юзевич // Стандартизація, 

сертифікація, якість. - 2010. - № 4. - с. 64-65. 

10. Мальська М. П. Туристичне краєзнавство. Європа : навч. посіб. / М. П. Мальська, М. 3. 

Гамкало, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2010. - 224 с. 

11. Маркетинг туризму : навч. посіб. в 2-х ч. 4.1 / Г.Б. Мунін, 3.1. Тимошенко, Є.В. Самарцев, 

А.О. Змійов - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 324 с. 

12. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / Є.В. Панкова. - К. : Альтерпрес, 

2003. - 352 с. 

13. Педагогіка туризму. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За 

ред.. проф. Федорченка Н.А., доц.. Скрипник М.І., доц.. Цехмістрової Г.С./ - К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2004. - 296 с. 

14. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник нормативно-правових актів 

/ Під заг. ред.. проф. В.К.Федорченка; Київ. Ун-т туризму, економіки і права. - К.: Юрінком Інтер, 

2002. - 640 с. 

15. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності : підруч. / Т.Г. Сокол. - К. : Грамота, 2006. - 260 с. 

16. Соловьев С.С. Безопасный отдых и туризм: учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / 



С.С.Соловьев. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 288 с. 

17. Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник. - 2-е вид. - К.: Альтерпрес, 2008. - 264 с. 

18. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму : 

монографія / В. К. Федорченко; за ред. Н. Г. Ничкало. - К. : Слово, 2004. - 472 с. 

19. Філіпов 3.1. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : 

навчальний посібник. - Дрогобич: Коло, 2010. - 344 с. 

20. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посібник / Ю.В. Щур, О.Ю. Дмитрук. - К.: 

Альтерпрес, 2003. - 232 с. 

 

Додаткова література: 

21. Абрамов В.В. Історія туризму: підручник / В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур. - Харків : 

Харківська національна академія міського господарства, 2010. - 294 с. 

22. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я / М.М. Амосов. - Київ : Здоров’я, 1990. - 168 с. 

23. Бабкин А.В. Специальные виды туризма : учебное пособие / А.В. Бабкин. - Москва : 

Советский спорт, 2008. - 72 с. 

24. Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. - Санкт-Петербург : Издательский дом 

«Герда», 2000. - 192 с. 

25. Буйленко В.Ф. Туризм : ученик / В.Ф. Буйленко. - Ростов на Дону : Феникс, 2008. -416 с. 

26. Вахмистров В.П. Правовое обеспечение туризма : учебное пособие / В.П. Вахмистров, С.И. 

Вахмистрова. - Санкт-Петербург : Михайлова В.А., 2005. - 288 с. 

27. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг : навчальний посібник / В.В. Величко. - 

Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2013. - 202 с. 

28. Глушко А.А. География туризма / А.А. Глушко, А.М. Сазыкин. - Владивосток : ТИДОТ 

ДВГУ, 2002. - 265 с. 

29. Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика / М.В. Дутчак. - К.: Олімп, л-ра, 

2009. - 279 с. 

30. Луцький А.А. Туризм для всіх / А.А. Луцький. - Івано-Франківськ, 1996. - 142 с. 

31. Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С.О. Погасій, І. Б. Андрейко [та ін.] ; 

за ред. І. М. Писаревського. - Харків : ХНАМГ, 2008. - 541 с. 

32. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україна : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. - К. : Центр 

учбової, літ-ри, 2007. - 432 с. 

33. Рутинський М. Й. Зелений туризм / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько. - К. : Знання, 2008,- 271 

с. 

34. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. Сокол ; за заг. ред. В. Ф. 

Орлова. - Київ : Грамота, 2006. - 264 с. 

35. Туризм як засіб фізичної рекреації / Л. Чеховська, А. Кухтій // Фізична рекреація : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. 

М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. - Дрогобич : Коло, 2010. - Ч. З, розд. 1. - С. 337 -383. 

36. Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник / За ред. В. Ф. Семенова 

; Одес. держ. екон. ун-т. - Одеса : Одес. держ. екон. ун-т, 2011.- 225 с. 

37. Федорченко В. К. Історія туризму в Україні / В. К.Федорченко, Т.А. Дьорова. - Київ : Вища 

школа, 2002. - 195 с. 

38. Федорченко В. К. Туристський словник-довідник : навч. посіб. / В. К. Федорченко, І.М. 

Мініч. - К. : Дніпро, 2000. - 160 с. 

39. Цехмістрова Г.С. Підготовка працівників сфери туризму на шляху європейської інтеграції / 

Г.С. Цехмістрова // Нові технологій- навчання. - 2008. - № 52. - с. 84-87. 

40. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник / Н.В. Чорненька. - 

Київ : Атіка, 2006. - 264 с. 

Інтернет ресурси: 

41. Все о туризме. Туристская библиотека [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.tourlib.net 

http://www.tourlib.net/


42. Державна служба туризму і курортів Міністерства культури і туризму України 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.tourism.gov.ua 

43. Інформаційний розділ Всесвітньої Туристської Організації [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: www.world-tourism.org 

44. Каталог туристских сайтов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.tourlib.columb.net 

45. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nau.kiev.ua 

46. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.rada.gov.ua 

47. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: www.mincult.kmu.gov.ua 

 

 
  Викладач                        Кондрацька Г.Д. 

                                      

 
             Схвалено на засіданні кафедри спортивних дисциплін і туризму 

Протокол № 1 від  10 січня  2022  року  
 
           Завідувач кафедри                                                 Кондрацька Г.Д. 
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