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Політика курсу

АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН
ТУРИСТИЧНА ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧОЧА РОБОТА
3 кредити ЄКТС, 36 години – аудиторні: 12 годин – лекції, 24 години – практичні
Перший (бакалаврський)
Вибіркова циклу загальної підготовки
для здобувачів вищої освіти 2019 року набору
Сьомий
Теорії і методики фізичного виховання
Здобувачі вищої освіти всіх освітніх програм
Українська
Словесні: розповідь, пояснення, лекція; Наочні: демонстрація, ілюстрація;
пояснювально-ілюстративний, пошуковий
Лекція, презентація, бесіда, групова робота
Засвоєння дисципліни сприятиме підвищенню загальноосвітньої підготовки
студентів, формуванню системи знань, навиків і умінь з організації та проведення
туристських та рекреаційно-оздоровчих подорожей і змагань.
Цей курс дає певний обсяг знань, інформацію, що допоможуть набути
необхідних знань, умінь і навичок для самостійної роботи з туризму та
рекреаційно-оздоровчої роботи в школі та в позашкільних закладах. Вивчаючи
основи курсу, студенти оволодівають практичними туристськими та рекреаційнооздоровчими навичками.
- ознайомлення студентів з основними засадами туристської діяльності та
рекреаційно-оздоровчої роботи;
- формування у студентів цілісного уявлення про рекреаційно-оздоровчу роботу;
- формування системи знань, навиків і умінь з організації та проведення
туристських подорожей і змагань.
- опанування студентами теоретичними основами підготовки туристських
подорожей і змагань;
- формування спеціальних практичних знань, умінь і навичок, потрібних для
успішної організації та проведення туристських подорожей і спортивних змагань;
- Здатність працювати в команді та автономно.
- Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
- Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів
рухової активності та підтримувати загальний рівень фізичної активності і
здоров’я.
- Здатність самостійно проводити навчальні заняття зі спортивного туризму,
рекреаційно-оздоровчу та спортивно-масову роботу.
Політика курсу спрямована на розвиток уміння розв’язувати спеціалізовані
задачі та вирішувати практичні проблеми, вміння працювати у команді та
індивідуально, вміння приймати виважені рішення та делегувати
відповідальність, налагоджувати ефективне спілкування та доброзичливі
стосунки у колективі, вміння попереджувати та вирішувати конфліктні ситуації,
вміння презентувати результати професійної діяльності, вміння планувати
робочий та особистий час, вчасно вирішувати поставлені завдання, орієнтування
на вирішення проблем, креативність та гнучкість у процесі їх аналізу.
Під час практичних занять створюється творчий простір для формування
практичних умінь і навичок роботи у колективі.
На заняттях обов’язковим є дотримання правил роботи у групі, шанобливе
ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню співпрацю та
взаємодопомогу, роботу у команді.
При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, теоретична
підготовка, виконання практичних завдань та завдань для самостійної роботи. Всі
види робіт доцільно виконувати в оговорений викладачем термін.
Пропущені заняття необхідно відпрацьовувати протягом 2 тижнів (за умови
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неможливості виконання в означений термін із поважної причини, строки
відпрацювання оговорюються індивідуально). При виконанні всіх завдань і видів
контролю курсу слід дотримуватись академічної доброчесності.
Екзамен
Щербатюк Наталія Іванівна

