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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програмою передбачено вивчення питань еволюційного роз-
витку туризму, теорії та методики його викладання як масового
засобу фізичного виховання населення різних вікових категорій.
Важливою складовою програми є низка питань, пов’язаних з
оволодінням спеціалістами фізичної культури практичними знан-
нями та вміннями щодо основних видів туризму, формуванням
у них професійних здібностей, необхідних для проведення орга-
нізаційної, педагогічної та науково-методичної роботи з туриз-
му в системі навчальних закладів, за місцем проживання насе-
лення, на станціях юних туристів, туристичних базах, у колек-
тивах з фізичної культури, спортивних клубах, що сприяють
розвитку туризму.

Завдання дисципліни — формування професійного інтересу,
науково обґрунтованих поглядів, умінь, навичок, необхідних для
професійної діяльності у сфері фізичної культури за напрямом
туризм; удосконалення спортивно-педагогічної майстерності в
спортивних видах туризму.

Програма містить такі розділи: основи туризму; організація
проведення занять з туризму; науково-дослідна робота у сфері
туризму; основні види спортивного туризму; правові, соціально-
педагогічні особливості занять туризмом.

За результатом успішного навчання студенти повинні
знати:
• науково-методичні основи розвитку туризму,
• оздоровчий вплив туризму на організм людини;
• техніку спортивного туризму, методику вивчення спортив-

ного туризму;
• основні положення правил проведення змагань і турис-

тичних походів;
уміти:
• вирішувати практичні завдання організаційної, педагогіч-

ної, науково-методичної роботи з туризму;
• аналізувати техніку спортивного туризму;
• проводити заходи зі спортивно-оздоровчого туризму;
• брати участь у туристичних походах.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ТУРИЗМ З МЕТОДИКОЮ  ВИКЛАДАННЯ”
№ 
пор. Назва теми 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 

Предмет, завдання, зміст дисципліни 
Основи туризму 
Програмно-нормативні та організаційні основи туризму 
Основні техніки і тактики туризму 
Масові туристичні — зльоти, змагання 
Туризм і охорона навколишнього середовища 
Методика заохочення населення до занять туризмом 
Методика ресурсного забезпечення занять туризмом 
Організація і проведення початкової туристичної підготовки 
Організація і проведення туристичного походу с починаючими 
туристами 

 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ТУРИЗМ З МЕТОДИКОЮ  ВИКЛАДАННЯ”

Тема 1. Предмет, завдання, зміст дисципліни

Туризм як частина системи виховання. Модель підготовки
спеціаліста з туризму. Основні вимоги до спеціаліста з туризму.
Питання теорії та практики туризму. Організаційні форми вив-
чення дисципліни. Контрольні нормативи. Вимоги до заліку.
Основні напрями професійної діяльності у сфері туризму. Ос-
новні напрями підвищення кваліфікації у сфері туризму.

Характеристика навчальних посібників з туризму. Огляд літе-
ратури з туризму.

Література [4; 10; 11]

Тема 2. Основи туризму

Становлення і розвиток туризму, передумови виникнення та
початку розвитку туризму як масової та доступної форми фізич-
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ного виховання. Основні напрями та етапи розвитку туризму.
Сучасні організаційні форми і компоненти туризму. Види ту-
ризму. Спортивний туризм. Проблеми та перспективи розвитку
туризму.

Література [5; 6; 19; 25]

Тема 3. Програмно-нормативні та організаційні основи туризму

Характеристика програмно-нормативних та організаційних
основ туризму. Нормативні матеріали. Зміст правил організації
і проведення змагань туристичних походів. Вимоги до учасників
і керівників туристичних груп. Вимоги до параметрів спортив-
них туристичних походів. Протяжність маршрутів і походів.
Спортивно-технічні вимоги до маршрутів. Технічна складність
природних перешкод. Еталони класифікаційних маршрутів.
Порядок присвоєння спортивних розрядів. Організаційна струк-
тура туризму. Туристичні клуби та секції, колективи фізичної
культури.

Література [8–11; 20; 21]

Тема 4. Основні техніки і тактики туризму

Основні поняття з техніки і тактики туризму. Техніка подо-
лання природних перешкод. Технічні прийоми. Техніка безпе-
ки. Техніка різних видів туризму. Індивідуальна техніка подо-
лання природних перешкод. Загальнотактична підготовка. Спец-
іальна тактична підготовка. Тактичний план маршруту турис-
тичного походу. Вирішування ситуаційних завдань. Організа-
ція похідного строю, визначення швидкості руху, вибір напрямку
шляху на окремих дільницях. Виявлення оптимальних засобів
подолання перешкод. Техніка виконання і методика навчання.
Взаємозв’язок техніки і тактики туризму.

Література [4; 9; 15; 16]
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Тема 5. Масові туристичні заходи — зльоти, змагання

Мета, завдання, структура та зміст масових туристичних за-
ходів. Туристичні змагання на найкращій похід. Види змагань.
Оцінки результатів змагань з техніки і тактики туризму. Види
змагань. Організаційні форми проведення змагань. Матеріаль-
но-технічне забезпечення змагань. Вимоги до дисципліни зма-
гань. Вимоги до учасників змагань. Туристичні зльоти як комп-
лексні системи. Туристичні зльоти за видами туризму. Турис-
тичні конкурси та змагання в програмі туристичних зльотів.

Література [5–8; 11–15; 18–25]

Тема 6. Туризм і охорона навколишнього середовища

Забезпечення безпеки. Основні нормативні акти з охорони
природи, роль туристів у їх виконанні. Форми участі туристів в
охороні природи: боротьба с браконьєрством і шкідництвом лісу,
охорона водойм, насадження дерев. Основні положення з забез-
печення безпеки туристів в умовах туристичних походів та зма-
гань туристичної техніки. Самострахування. Взаємострахуван-
ня. Масове страхування. Аварійна ситуація. Транспортування
потерпілого підручними засобами.

Література [3; 5; 19; 22; 24]

Тема 7. Методика заохочення населення до занять туризмом

Мотиви та заохочення різних соціальних груп населення до
занять туризмом. Методика набору груп з туризму. Рекреацій-
ний напрям занять з починаючими туристами. Розвиток заохо-
чення до занять спортивними видами туризму. Шкільний ту-
ризм як база формування заохочень до занять туризмом. Взає-
мозв’язок із заохоченими організаціями. Краєзнавство.

Література [4; 8; 11; 12; 20; 24]
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Тема 8. Методика ресурсного забезпечення занять туризмом

Підготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів з туризму.
Громадські туристичні кадри. Матеріально-технічне забезпечення
спортивно-педагогічного вдосконалення занять з туризму. Ос-
новні характеристики навчально-туристичних полігонів. Облад-
нання туристичних смуг перешкод. Обладнання туристичних
залів. Методичне забезпечення занять туризмом. Зміст видів і
форми методичного забезпечення.

Література [1; 3–11; 15; 17]

Тема 9. Організація і проведення початкової туристичної
підготовки

Початкова туристична підготовка як частина системи підго-
товки та підвищення кваліфікації туристів. Основні складові
туристичної підготовки. Загальнотуристична підготовка. Спе-
ціальна туристична підготовка. Технічна підготовка починаю-
чих туристів. Підготовка перед походом. Планування початко-
вої туристичної підготовки. Організаційні форми проведення за-
нять з програми початкової туристичної підготовки. Залікові та
контрольні нормативи. Критерії дозування, обсягу, інтенсивності
тренувань. Туристичний похід першої категорії як основний еле-
мент початкової підготовки туриста. Формування знань і вмінь,
навичок з туризму в умовах туристичного походу.

Література [4; 8–11; 15–18; 24]

Тема 10. Організація і проведення туристичного походу з
починаючими туристами

Вибір району туристичного походу. Розробка маршрутної
документації. Розподіл обов’язків у туристичній групі. Плану-
вання основного та запасного варіантів маршруту. Підготовка
особистого та групового зарядження. Розрахунок і підготовка
продуктів харчування. Оформлення маршрутної документації.
Забезпечення зв’язку за часом та місцем відповідно до конт-
рольного терміну. Проведення туристичних походів у літніх,
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осінніх і зимових умовах. Особливості організації та проведен-
ня походів у різних видах туризму. Забезпечення безпеки —
основна проблема організації туристичних походів з починаю-
чими туристами. Особливості організації туристичних походів з
різними віковими групами починаючих туристів.

Література [4; 8–11; 15–18; 23; 24]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану треба виконати контрольну
роботу. Номер варіанта завдання для контрольної роботи студент
визначає за останньою цифрою номера своєї залікової книжки.

Для послідовного і чіткого викладу матеріалу складається
план роботи.

Під час її виконання необхідно використовувати джерела,
наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лекціях,
а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі
роботи.

Обсяг контрольної роботи — не більше 20 сторінок формату
А4. На сторінках залишають поля для заміток викладача. На-
прикінці роботи наводиться список використаної літератури,
вказується дата виконання і ставиться підпис.

Після перевірки контрольної роботи викладачем і одержання
позитивної оцінки студент допускається до заліку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Туризм як вид спорту. Визначення терміна “туризм”.
2. Організаційний розрахунок виїзду.
3. Техніка подолання природних перешкод.

Варіант 2
1. Організаційна структура туризму.
2. Туристична група. Розподіл обов’язків у групі.
3. Застосування туристичних вузлів.
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Варіант 3
1. Мета і завдання туристичних подорожей.
2. Пересування в поході. Розрахунок руху.
3. Розпалювання вогнища.

Варіант 4
1. Подорож, її історичне значення.
2. Харчування в туристичній подорожі.
3. Установлення намету.

Варіант 5
1. Туризм у школі.
2. Спорядження мандрівника.
3. Кошторис витрат.

Варіант 6
1. Підготовка до подорожі.
2. Тактичний план руху групи.
3. Розробити маршрут тижневого походу по своїй області.

Варіант 7
1. Основні вимоги до спеціаліста з туризму.
2. Техніка подолання природних перешкод.
3. Скласти положення про шкільний (студентський) турис-

тичний зліт.

Варіант 8
1. Зміст правил організації та проведення туристичних зма-

гань.
2. Вибір місця для туристичної стоянки.
3. Основні положення із забезпечення безпеки туристів в

умовах походів і змагань.
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Варіант 9
1. Порядок присвоєння спортивних розрядів.
2. Туристичні конкурси та змагання в програмі туристичних

зльотів.
3. Перша медична допомога потерпілому.

Варіант 10
1. Програмно-нормативні та організаційні основи туризму.
2. Туризм і охорона навколишнього середовища.
3. Організація і проведення початкової туристичної підго-

товки.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Історія виникнення та розвитку туризму.
2. Радянський етап розвитку туризму.
3. Новітня історія розвитку туризму в Україні.
4. Види туризму.
5. Основні напрями професійної діяльності у сфері туризму.
6. Сучасні організаційні форми та компоненти туризму.
7. Проблеми і перспективи розвитку туризму.
8. Туризм як частина системи фізичного виховання.
9. Основні вимоги до спеціаліста з туризму.

10. Залікові вимоги до знань і вмінь студентів з предмета.
11. Програмно-нормативні та організаційні основи туризму.
12. Зміст правил організації та проведення туристичних зма-

гань і походів.
13. Вимоги до учасників і керівників туристичних груп.
14. Спортивно-технічні вимоги до маршрутів.
15. Протяжність маршрутів і походів.
16. Порядок присвоєння спортивних розрядів.
17. Технічна складність природних перешкод.
18. Організаційна структура туризму.
19. Основні поняття техніки і тактики туризму.
20. Техніка подолання природних перешкод.
21. Техніка переправ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 1

22. Техніка подолання трав’янистих схилів.
23. Техніка подолання осипів.
24. Техніка подолання снігових схилів.
25. Техніка подолання льодових схилів.
26. Техніка страховки.
27. Техніка орієнтування на місцевості.
28. Техніка бівуачних робіт.
29. Техніка рятувальних робіт.
30. Організація похідного строю, вибір швидкості та напрямку

руху.
31. Розробка маршрутної документації.
32. Розрахунок і підготовка продуктів харчування.
33. Спорядження мандрівника.
34. Техніка безпеки в поході.
35. Основні керівні документи у сфері туризму.
36. Очні та заочні змагання з видів туризму.
37. Змагання з техніки і тактики спортивного туризму (тури-

стське багатоборство).
38. Спортивні туристичні походи та подорожі. Критерії оцінки.
39. Туристичні зльоти.
40. Оргкомітет змагань.
41. Суддівство змагань.
42. Положення про змагання.
43. Кошторис змагань.
44. Програма змагань.
45. Комендантська служба.
46. Оцінювання результатів змагань.
47. Основні документи для участі команди в очних і заочних

змаганнях.
48. Змагання зі спортивного орієнтування.
49. Техніка орієнтування.
50. Карта і компас.
51. Вимірювання відстаней.
52. Змагання зі скелелазіння.
53. Основні правила скелелазіння в природних умовах.
54. Туристські вузли.
55. Туристські вогнища.
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56. Установлення намету.
57. Розподіл обов’язків у туристичній групі.
58. Туризм і охорона навколишнього середовища.
59. Туризм і краєзнавство.
60. Туризм у школі.
61. Пропаганда туризму серед населення.
62. Методичне забезпечення занять туризмом.
63. Організація і проведення початкової турподготовки.
64. Психологічна підготовка туриста.
65. Фізична підготовка туриста.
66. Критерії дозування обсягу та інтенсивності тренувань.
67. Туристичний похід І категорії як основний елемент почат-

кової підготовки.
68. Методика набору груп з туризму.
69. Перша допомога потерпілому.
70. Прикладне значення туризму.
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