
Опис дисципліни 

Назва дисципліни Основи туризму 

Статус вибіркова 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

Обсяг кредитів, годин (з 

них: лекційні / практичні) 

3 кредити, 90 годин (з них 20 год. лекції, 14 год. 

практичні роботи для денної форми навчання) 

Підсумковий контроль залік 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

географії та геоекології 

Викладач Онойко Юрій Юрійович, кандидат географічних наук, 

доцент 

Анотація 

Попередня підготовка Базові знання та вміння з географії (в тому числі 

картографії та топографії), знання з історії як мінімум 

на рівні шкільного курсу (в тому числі історії рідного 

краю), базові знання та вміння з курсу безпеки 

життєдіяльності 

Зміст дисципліни Змістовний розділ 1. Туризм як соціально-

економічна система. Нормативно-правове 

регулювання туристичної діяльності в закладах 

освіти України. 

Мета та завдання дисципліни. Поняття про туризм та 

його функції і дисфункції. Туризм і рекреація. 

Класифікація туризму. Сутність спортивного 

туризму. Поняття про туристсько-спортивний 

маршрут. Форми туристсько-спортивної діяльності. 

Глобальний етичний кодекс туризму, хартія туризму, 

Основні нормативно-правові акти, які регулюють 

туристичну роботу в закладах освіти України. Закон 

України «Про туризм». Зміст Інструкції щодо 

організації та проведення екскурсій і подорожей з 

учнівською та студентською молоддю. Інструкція 

щодо організації та проведення туристсько-

спортивних походів з учнівською та студентською 

молоддю. Положення про туристські маршрутно-

кваліфікаційні комісії. 

Змістовний розділ 2. Організація та проведення 

туристичних подорожей. 

Загальне планування туристичних подорожей з 

активними засобами пересування. Комплектування 

туристичної групи. Самоврядування туристичної групи. 

Розробка маршруту подорожі. Кошторис подорожі. 

Складання звіту про туристичну подорож. Вимоги та 

різноманіття туристичного спорядження для походів 



 

 

  

різної складності. Спеціальне туристичне спорядження. 

Туристичні вузли та техніка їх в’язання. Облаштування 

туристичного бівуаку. Організація харчування під час 

туристичних подорожей. Організація руху туристичної 

групи на маршруті. Техніка подолання перешкод під 

час туристичного походу. Особливості організації 

пішохідних, водних, велосипедних, лижних, гірських 

туристичних походів. Правила безпеки під час 

туристичних подорожей. Основні причини нещасних 

випадків під час туристичних походів. Долікарська 

допомога при непритомності, гострій серцевій 

недостатності, тепловому та сонячному ударі, ураженні 

блискавкою, отруйних укусах, утопленні, 

переохолодженні та обмороженні, опіках, кровотечах, 

розтягненні зв’язок, вивихах, переломах, харчових 

отруєннях тощо. Способи транспортування 

потерпілого. Медична аптечка під час туристичних 

походів. Топографічна підготовка туристів. Читання 

топографічних карт. Орієнтування під час 

туристичного походу. Визначення напрямків на 

місцевості. Робота з компасом. Спортивне 

орієнтування. Сутність та значення краєзнавчої роботи 

під час туристичних походів. Методи та прийоми 

краєзнавчих досліджень. Типовий план краєзнавчого 

звіту за результатами туристичного походу. 

Чому це цікаво / чому це 

треба вчити 

Основи туризму – це навчальний курс, який 

направлений на формування у здобувачів вищої освіти 

системи теоретичних знань та практичних вмінь з 

організації та проведення туристичних подорожей з 

активними засобами пересування. Отримані знання та 

сформовані вміння знадобляться в подальшому під час 

навчальних польових географічних практик, під час 

організації краєзнавчо-туристичної діяльності в 

закладах освіти  

Компетентності Загальні компетентності. Здатність застосовувати 

набуті знання на практиці, приймати обґрунтовані 

рішення, адаптуватися та діяти в новій ситуації. 

Навички забезпечення безпеки життєдіяльності та 

здорового способу життя, збереження здоров’я і 

високої працездатності. 

Фахові компетентності. Здатність організовувати 

краєзнавчо-туристичну роботу в закладах освіти, 

планувати та проводити краєзнавчо-туристичні 

заходи, розробляти туристичні маршрути відповідно 

до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці, 



 

 

  

основ гігієнічного та медичного забезпечення, 

особливостей фізичного розвитку учнів. 

Здатність організовувати шкільне та туристичне 

краєзнавство, проводити краєзнавчо-туристичні 

дослідження своєї місцевості, збирати, 

упорядковувати і використовувати краєзнавчі 

матеріали, працювати з різними джерелами 

краєзнавчої інформації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчивши дисципліну «Основи туризму» студенти 

зможуть моделювати, організовувати та проводити 

краєзнавчо-туристичні заходи, розробляти 

туристичні маршрути відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці, основ гігієнічного 

та медичного забезпечення, особливостей фізичного 

розвитку учнів, навчаться організовувати шкільне 

та туристичне краєзнавство, проводити краєзнавчо-

туристичні дослідження своєї місцевості, збирати, 

упорядковувати та використовувати краєзнавчі 

матеріали, працювати з різними джерелами 

краєзнавчої інформації. 

Види навчальної 

діяльності 

Види навчальної діяльності: фронтальна, 

індивідуальна, групова робота.  

Види навчальних занять: лекційні та  практичні 

заняття. 

Критерії оцінювання При оцінюванні навчальних досягнень студентів 

насамперед враховується ступінь опанування 

теоретичними знаннями з курсу, рівень осмислення 

здобутих знань, повнота розкриття головних понять, 

точність застосування наукових термінів, 

правильність виконання практичних завдань, 

оволодіння вміннями і навичками правильно та 

ефективно застосовувати отримані знання на 

практиці, ступінь розвитку в студентів творчого 

мислення. Поточному оцінюванню підлягають такі 

форми роботи студентів як усна та письмова 

відповідь на поставлені питання, доповіді, 

повідомлення, презентації, участь у дискусіях, 

виконання завдань практичних робіт, аналіз різних 

джерел інформації та підготовка на основі цього тез, 

конспектів, рефератів, інші форми самостійної 

роботи, орієнтування за картами, виконання тестів, 

контрольні роботи. Максимальна кількість балів за 

повну, вичерпну відповідь в усній або письмовій 

формі – 5 балів. Виконання практичної роботи 

оцінюється максимум в 3 бали. Підготовка 



 

 

  

рефератів, розгорнутих доповідей, мультимедійних 

презентацій – максимум 5 балів. За тестування чи 

контрольну роботу максимум можна отримати 5 

балів. Підсумкова форма контролю – залік. 

Підсумкова семестрова оцінка (максимум 100 балів) 

визначається як сума поточних оцінок за різні форми 

аудиторної роботи, самостійну роботу студента та 

контрольні роботи. Залік виставляється за 

результатами роботи студента впродовж усього 

семестру. 

 

 


