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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

28 6 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:4 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:8 
Семінарські заняття: 

30 6 

Тижневе навантаження (год.): 

 - аудиторне:4 

- самостійна робота:6 

Консультації: 

2 - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

60 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни « Спортивний туризм» є  загальні 

закономірності та принципи розробки суб’єктом туристської діяльності туристських 

спортивних маршрутів, підготовка та проведення подорожі відповідно запланованого 

маршруту. 

Метою  викладання навчальної дисципліни «Спортивний туризм» є оволодіння 

комплексом теоретичних знань, практичних навичок щодо розробки, організації, 

підготовки та проведення спортивного походу з особами різного віку і різного ступеню 

фізичної підготовки в різних регіонах країни; сформувати у студентів теоретичні 

знання щодо туристичної діяльності та уміння організовувати туристичні походи, 

спортивні змагання. 

Передумови для вивчення дисципліни базуються на вивченні таких дисциплін  як  

«Географія»,  «Психологія», «Валеологія харчування» «Організація туризму», 

«Педагогіка». 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни «Спортивний туризм» є 

підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін  «Технологія туристської діяльності», 

«Адаптація та функціональні резерви спортсменів». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми  «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність». 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 1.   Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

 

ПРН 5.    

 

 

 

 

 

ПРН 7.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід 

колег  

Здійснювати навчання руховим діям 

та розвиток рухових якостей людини в 

умовах різних форм організації занять 

фізичними вправами.  

 

ЗК 3. Здатність  зберігати  та  

примножувати  моральні,  

культурні, наукові  

цінності  і  примножувати  

досягнення  суспільства  на 

основі  розуміння  історії  

та  закономірностей  

розвитку предметної  

області,  її  місця  у  

загальній  системі  знань  

про природу  і  суспільство  

та  у  розвитку  

суспільства,  техніки  і 

технологій.     

ПРН 9.   Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та громадського 

здоров'я шляхом  використання  

рухової  активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  життя,  

проведення  роз’яснювальної  роботи  

серед  різних груп населення.   

 

ЗК 4. Здатність працювати в 

команді.  

 

ПРН 5.   

 

 

 

 

ПРН 8.   

 

 

 

ПРН 19. 

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід 

колег.  

Здійснювати  заходи  з  підготовки  

спортсменів,  організації  й  

проведення спортивних змагань.   

Аргументувати управлінські рішення 

для вирішення проблем, які виникають 

в роботі суб’єктів фізичної культури і 

спорту; мати навички лідерства 

ЗК 5. Здатність планувати та 

управляти часом.  

 

ПРН 17. Знати та розуміти сутність, принципи, 

методи, форми та організацію процесу 

навчання і виховання людини.  

ЗК 9. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

 

ПРН 7.   Здійснювати навчання руховим діям 

та розвиток рухових якостей людини в 

умовах різних форм організації занять 

фізичними вправами.  

 



ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 8.  

 

 

 

 ПРН 9.   

 

 

 

 

 

ПРН 13. 

Здійснювати  заходи  з  підготовки  

спортсменів,  організації  й  

проведення спортивних змагань.   

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та громадського 

здоров'я шляхом  використання  

рухової  активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  життя,  

проведення  роз’яснювальної  роботи  

серед  різних груп населення.   

Використовувати  засвоєнні  уміння  і  

навички  занять  популярними  видами 

рухової активності оздоровчої 

спрямованості 

    

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1.  Здатність  забезпечувати  

формування  фізичної  

культури  

особистості.    

 

ПРН 9. Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та громадського 

здоров'я шляхом  використання  

рухової  активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  життя,  

проведення  роз’яснювальної  роботи  

серед  різних груп населення. 

ФК 5.   Здатність  зміцнювати  

здоров’я  людини  шляхом 

використання  рухової  

активності,  раціонального  

харчування та інших 

чинників здорового 

способу життя.   

 

ПРН 9. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 15. 

 

 

 

 

 

ПРН 24. 

 

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та громадського 

здоров'я шляхом  використання  

рухової  активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  життя,  

проведення  роз’яснювальної  роботи  

серед  різних груп населення.   

  Визначати функціональний стан 

організму людини та  обґрунтовувати 

вибір засобів профілактики 

перенапруження систем організму 

осіб, які займаються фізичною 

культурою і спортом.  

Знати  та застосовувати 

позатренувальні та позазмагальні 

засоби стимулювання працездатності 

та відновлювальних процесів. 

ФК 7. Здатність  

застосовувати  знання  про  

будову  та функціонування 

організму людини. 

    ПРН 9. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 14. 

 

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та громадського 

здоров'я шляхом  використання  

рухової  активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  життя,  

проведення  роз’яснювальної  роботи  

серед  різних груп населення.   

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною культурою 



і спортом.   

ФК 12. Здатність використовувати 

спортивні споруди, 

спеціальне обладнання та 

інвентар.  

 

ПРН 13.  

 

 

 

 

ПРН 24. 

Використовувати  засвоєнні  уміння  і  

навички  занять  популярними  видами 

рухової активності оздоровчої 

спрямованості.   

Знати  та застосовувати 

позатренувальні та позазмагальні 

засоби стимулювання працездатності 

та відновлювальних процесів. 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 

 

Результати навчання 

 Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 
ЗК 1.   Здатність 

вчитися та 

оволодівати 

сучасними 

знаннями.  

 

Засвоювати  нову  

фахову  

інформацію,   

здійснювати 

навчання руховим 

діям та розвиток 

рухових якостей 

людини в умовах 

різних форм 

організації занять 

фізичними 

вправами.  

 

Оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати 

досвід колег 

Засвоювати  нову  

фахову  інформацію  

для професійного 

розвитку 

ЗК 3. Здатність  

зберігати  та  

примножувати  

моральні,  

культурні, 

наукові  цінності  

і  примножувати  

досягнення  

суспільства  на 

основі  

розуміння  

історії  та  

закономірностей  

розвитку 

предметної  

області,  її  місця  

у  загальній  

системі  знань  

про природу  і  

суспільство  та  

у  розвитку  

Здійснювати аналіз 

суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури 

і спорту. 

 

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини,  

проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення.   

 

Примножувати  

досягнення  

суспільства  на 

основі  розуміння  

використання  

рухової  активності  

людини  та  інших  

чинників здорового  

способу  життя 



суспільства,  

техніки  і 

технологій.    

ЗК 4. Здатність 

працювати в 

команді.  

 

Здійснювати  

заходи  з  

підготовки  

спортсменів,  

організації  й  

проведення 

спортивних 

змагань.   

 

Засвоювати  

нову  фахову  

інформацію,  

оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати 

досвід колег.  

 

Аргументувати 

управлінські 

рішення для 

вирішення проблем, 

які виникають в 

роботі суб’єктів 

фізичної культури і 

спорту. 

ЗК 5. Здатність 

планувати та 

управляти 

часом.  

 

Уміти 

організовувати 

процес навчання і 

виховання людини 

 

 

Застосовувати 

спеціальні 

принципи, 

методи, форми в 

організації 

процесу 

навчання і 

виховання 

людини 

Здійснювати 

планування та 

управління процесом 

навчання і 

виховання людини 

ЗК 9. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

 

 

  Здійснювати 

навчання руховим 

діям та розвиток 

рухових якостей 

людини в умовах 

різних форм 

організації занять 

фізичними 

вправами.  

Знати та розуміти 

сутність, 

принципи, методи, 

форми та 

організацію 

процесу навчання і 

виховання людини.  

Демонструвати  

критичне  та 

самокритичне 

мислення.  

 

Здійснювати 

управління форми та 

організацією 

процесу навчання і 

виховання людини.  

 

ЗК 12. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

 

 

Здійснювати  

заходи  з  

підготовки  

спортсменів,  

організації  й  

проведення 

спортивних 

змагань.   

 

Проведення  

роз’яснювальної  

роботи  серед  

різних груп 

населення щодо 

формування    

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  

інших  чинників 

Аргументувати 

важливість 

засвоєння  умінь  і  

навичок  для занять  

популярними  

видами рухової 

активності 

оздоровчої 

спрямованості 



здорового  

способу  життя.   

ФК1.  Здатність  

забезпечувати  

формування  

фізичної  

культури  

особистості.    
 

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  активності  

людини  та  інших  

чинників 

здорового  способу  

життя   

Проводити 

роз’яснювальну  

роботу  серед  

різних груп 

населення щодо 

здорового  

способу  життя   
 

Організовувати 

заходи по 

збереженню 

здоров’я засобами 

туристичної 

діяльності 

ФК 5.   Здатність  

зміцнювати  

здоров’я  

людини  шляхом 

використання  

рухової  

активності,  

раціонального  

харчування та 

інших чинників 

здорового 

способу життя.   

 

Уміти визначати 

функціональний 

стан організму 

людини та  

обґрунтовувати 

вибір засобів 

профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які 

займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом.  

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  

інших  чинників 

здорового  

способу  життя.  

Застосовувати 

проведення  

роз’яснювальної  

роботи та 

пропагування 

туристичної 

діяльності  для 

зміцнення  здоров’я  

людини    серед  

різних груп 

населення. 

ФК 7. Здатність  

застосовувати  

знання  про  

будову  та 

функціонування 

організму 

людини. 

 

  

Уміти 

застосовувати  у  

професійній  

діяльності  знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

біомеханічних  та  

гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом.   

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  

інших  чинників 

здорового  

способу  життя 

Проводити 

роз’яснювальну, 

профілактичну 

роботи  серед  різних 

груп населення з 

метою 

здоровʼязбереження.   

 

ФК 9. Здатність  

надавати  

долікарську  

допомогу  під  

час виникнення 

невідкладних 

станів.  

 

Уміти визначати 

необхідність 

надання 

долікарської 

медичної  

допомоги  при  

невідкладних  

станах  та 

патологічних 

процесах в 

організмі  

Визначати 

засоби допомоги 

та профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які 

займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом. 

Обирати головні 

підходи та засоби 

збереження життя, 

здоров’я та захисту 

людей в умовах 

загрози і виникнення 

небезпечних та 

надзвичайних 

ситуацій 



людини.   

ФК 12. Здатність 

використовувати 

спортивні 

споруди, 

спеціальне 

обладнання та 

інвентар.  

 

Знати  та 

застосовувати 

позатренувальні та 

позазмагальні 

засоби 

стимулювання 

працездатності та 

відновлювальних 

процесів. 

Застосовуючи  

різні засоби та 

прийоми 

проведення 

роз’яснювальної 

роботи щодо 

важливості 

залучення до 

фізичної 

культури та 

спорту.  

Управляти 

проектами в сфері 

фізичної культури з 

використанням 

спеціального 

обладнання та 

інвентарю.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  
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(заочна форма навчання) 
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1.  Тема 1 Спортивний 

туризм як соціальне 

явище  

4 2 2 _ _ _ 6 1 1 _ _ _ _ 12 

2.  Тема 2 Види 

спортивного туризму, 

їх особливості та 

характеристики  

4 2 2 _ _ _ 6 3 1 2 _ _ _ 12 

3.  Тема 3 

Організаційно-

правові основи 

функціонування 

активного туризму в 

Україні та 

закордоном 

4 2 2 _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ 12 

4. Тема 4 Основи 

топографічної 

підготовки та 

спортивного 

орієнтування 

4 2 2 _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ 12 

5.  Тема 5 Спеціальне 

спорядження та вузли 

для спортивного 

туризму 

4 2 2 _ _ _ 6 3 1 2 _ _ _ 12 

6.  Тема 6 Подолання 

природних перешкод 

та змагання зі 

спортивного туризму 

8 4 4 _ _ _ 6 1 1 _ _ _ _ 12 

7.  Тема 7 Організація 

харчування у 

туристичних походах 

6 2 4 _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ 12 



8.  Тема 8 Особливості 

організації та 

проведення походів із 

різних видів туризму. 

8 4 4 _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ 12 

9. Тема 9  Екстремальні 

ситуації в туристській 

діяльності. 

8 4 4 _ _ _ 6 2 1 1 _ _ _ 12 

10. Тема 10 Педагогічні та 

психологічні аспекти 

дитячо-юнацького 

туризму 

8 4 4 _ _ _ 6 2 1 1 _ _ _ 10 

Проміжний контроль _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 

Разом: 58 28 30  _ _ 60 12 6 6 _ _ _ 108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Спортивний туризм як соціальне явище. 

Вступ. Коротка історія розвитку спортивного туризму. Видатні діячі спортивного 

туризму. Організації, що опікуються питаннями розвитку спортивного туризму. Соціальне 

значення активного туризму.  Основні форми і види активного туризму. Основні форми 

туристичної роботи. Функціонування активного туризму в Україні.  

Регіональні особливості активного туризму в Україні та країнах СНД  

Тема 2. Види спортивного туризму, їх особливості та характеристики. 

Класифікація спортивного туризму. Пішохідний та лижний туризм. Типи вогнищ. 

Особливості пішохідних походів у різних кліматичних зонах. Особливості лижних 

походів. Рух в лавинонебезпечній зоні. Гірський туризм, альпінізм, спелеотуризм. Рух по 

скальному та сніговому схилах, льодовику. Проходження перевалів. Види страховки. 

Вплив високогір’я на організм людини. Специфічні умови перебування людини під 

землею. Водний та вітрильний туризм. Природні та штучні перешкоди, їх здолання. 

Велосипедний та автомототуризм. Поведінка пасажира під час їзди. Особливості 

підготовки до автомотоподорожей. Правила дорожнього руху.  Кінний туризм. 

Екстремальні типи активного туризму. Поняття екстрима в туризмі. Особливості походів 

вищої категорії складності. Особливості проведення велосипедних подорожей. Водний 

туризм та особливості його організації. Вимоги до організації гірських походів. 

Страхування і самострахування. 

Тема 3.  Організаційно-правові основи функціонування активного туризму в 

Україні та закордоном. 

Олімпійська хартія. Хартія туризму. Кодекс туриста. Міждержавні стандарти з 

туризму. Положення «Про пошуково-рятівну службу». Правила проведення змагань з 

туристських спортивних походів. Класифікація туристських спортивних маршрутів. 

Порівняльна характеристика категорійності туристських маршрутів Харківської області, 

Криму, Карпат та центральної частини України. Класифікація туристських регіонів країн 

учасниць СНД. 

Тема 4. Основи топографічної підготовки та спортивного орієнтування. 

Визначення поняття « спортивна карта». Орієнтування та карта. Загальні вимоги до 

спортивної карти. Вимоги до зображення на спортивній карті. Види та характеристика 

картографічного матеріалу. Підготовка картографічного матеріалу до роботи. 

Спорядження орієнтувальника: взуття, одяг, компас, картка учасника, мапа. 

Тренування орієнтувальника: читання мапи, пам’ять мапи, порівняння мапи з місцевістю, 

контроль відстані, володіння компасом та контроль направлення, тактика орієнтування.  



Загальні положення орієнтування на місцевості. Рух за азимутом. Карта та рух по 

місцевості. Спортивне орієнтування і карта. Умовні знаки спортивних карт. Організація і 

проведення змагань зі спортивного орієнтування 

Тема 5. Спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму. 

 Характеристика спеціального спорядження. Карабіни. Страхувальні системи. 

Рукавиці. Одяг. Захисна каска. Гальмівні пристрої. Зажими. Блоки і поліспасти.  Мотузки. 

Туристичні вузли. Поділ туристичних вузлів на групи. Техніка в'язання 

туристичних вузлів та їх призначення. Класифікація вузлів за призначенням. В’язання та 

застосування туристичних вузлів. Основні вузли. Допоміжні вузли. 

Тема 6. Подолання природних перешкод та змагання зі спортивного туризму . 

Страховка та її види при подоланні природних перешкод. Водні переправи. 

Способи подолання водних перешкод. Види переправ. Техніка подолання водних 

перешкод. Різновиди подолання переправи вбрід. Одиночні та групові переправи. 

Переправи над водою, різновиди. Переправи по воді. 

 Змагання зі спортивного туризму. Загальні положення щодо проведення змагань зі 

спортивного туризму. Спеціальні завдання туристичних змагань. Організація безпеки 

учасників на дистанції (етапах). Суддівство та визначення результатів. 

Тема 7.  Організація харчування у туристичних походах. 
           Харчування у туристському поході.  Продукти харчування. Хімічний склад та 

калорійність. Денна норма продуктів. Приготування їжі в поході. Використання основних 

продуктів харчування в поході та їхня характеристика. Режим харчування. Поповнення 

продуктів на маршруті. Водно-сольовий режим. Поради черговим кухарям, або вузлики на 

пам’ять.            Харчування в поході, приблизний набір продуктів харчування в поході. 

Пакування та транспортування харчів. Режим харчування в поході. Приготування їжі в 

умовах походу. 

Тема 8. Особливості організації та проведення походів із різних видів туризму. 

Мета і завдання походів. Склад групи: туристський досвід та фізична підготовка. 

Вибір маршруту. Терміни (строки) проведення. Фінансові можливості групи. Розподіл 

обов’язків в групі. Тактична побудова маршруту в залежності від виду туризму, 

складності походу, району та часу подорожі. Основні відомості про мапи, читання мап. 

Використання курвіметру, компасу. Орієнтування на місцевості. Підготовка спорядження 

до походу. Спеціальне групове і особисте спорядження в залежності від виду туризму і 

складності походу. Догляд за спорядженням та його ремонт. Фізична та технічна 

підготовка туристів до походу.  

Комплектування туристичної групи. Самоврядування туристичної групи. Основні 

обов'язки кожної посади протягом туристично-краєзнавчого циклу. Поняття краєзнавчих 

посад. Робота на чергових посадах. Планування маршруту походу. Кошторис походу. 

Випуск групи на маршрут. Групове та індивідуальне спорядження для походів різної 

категорії складності. Тактика, техніка та орієнтування на маршруті. Туристичний бівак. 

Організація харчування туристів у поході. Медичне забезпечення походу, комплектування 

аптечки. Гігієна туриста. Безпека в туристичних походах 

Тема 9. Екстремальні ситуації в туристській діяльності. 

Визначення екстремальних ситуацій. Дії групи у разі екстремальної ситуації. 

Чинники виживання. Дії в разі втрати орієнтації на місцевості. Втрата спорядження. 

Пошук води. Очистка води. Вогонь. Способи добування вогню без сірників. Захист ніг в 

екстремальних умовах. Харчування в умовах виживання.  Стихійні лиха. Метеорологічні 

спостереження та прогноз погоди. Медична допомога та профілактика захворювань та 

нещасних випадках. 

Тема 10. Педагогічні та психологічні аспекти дитячо-юнацького туризму. 

Функції та принципи туристично-краєзнавчої діяльності. Планування туристично-

краєзнавчої діяльності. Виховання юних туристів. Запобігання конфліктів у туристично-

краєзнавчій діяльності 
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http://netref.ru/grabovsekij-yu-a-skalij-o-v-skalij-t-v-sportivnij-turizm.html?page=9#4.3.3._%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_(%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85)
http://netref.ru/grabovsekij-yu-a-skalij-o-v-skalij-t-v-sportivnij-turizm.html?page=9#4.3.4._%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-1.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-1.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-2.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-3.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-4.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-4.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-5.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-6.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-6.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-7.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-8.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov9-8.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-1.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-1.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-1.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-2.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-3.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-4.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-4.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-5.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-6.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-2-6.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-3.htm
http://tourlib.net/books_ukr/filipov14-3.htm


5.2 Тематика семінарських занять 
Тема 1. Спортивний туризм як соціальне явище. 

Тема 2. Види спортивного туризму, їх особливості та характеристики. 

Тема 3.  Організаційно-правові основи функціонування активного туризму в Україні та 

закордоном.                                

Тема 4. Основи топографічної підготовки та спортивного орієнтування. 

Тема 5. Спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму. 

Тема 6. Подолання природних перешкод та змагання зі спортивного туризму. 

Тема 7.  Організація харчування у туристичних походах. 

Тема 8. Особливості організації та проведення походів із різних видів 

туризму. 

Тема 9. Екстремальні ситуації в туристській діяльності. 

Тема 10. Педагогічні та психологічні аспекти дитячо-юнацького туризму. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

  денна  заочна  

1. Тема 1 Спортивний туризм як соціальне 

явище. 

1. Історія розвитку спортивного туризму. 

2. Види активного туризму. 

3. Основні форми активного туризму.  

4. Розвиток активного туризму в Україні. 

5. Особливості розвитку спортивного 

туризму в світі. 

6. Комерційний та спортивний туризм.  

7. Види туризму в залежності від засобів та 

форм пересування. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, 

доповідь. 

 

2.  Тема 2 Види спортивного туризму, їх 

особливості та характеристики 

1. Гірський туризм та альпінізм. 

2. Авто-мото  туризм. 

3. Пішохідний туризм. 

4. Перспективи розвитку  спелеології в 

Україні. 

5. Розвиток водних видів туризму на 

території     України. 

6. Екстремальний туризм його види. 

7. Лижний туризм. Рух в 

лавинонебезпечній зоні. 

8. Вплив високогір’я на організм людини.  

9. Специфічні умови перебування людини 

під землею. 

10. Особливості походів вищої категорії 

складності. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, тестові 

завдання, доповідь. 

 

3. Тема 3 Організаційно-правові основи 

функціонування активного туризму в 

Україні та закордоном. 

1. Організації, що опікуються питаннями 

розвитку спортивного туризму. 

2. Планова і самодіяльна форми організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект,  



туризму. 

3. Міждержавні стандарти з туризму. 

4. Порівняльна характеристика 

категорійності туристських маршрутів 

Харківської області, Криму, Карпат та 

центральної частини України.  

5. Класифікація туристських регіонів країн 

учасниць СНД. 

8 10 усне опитування, 

реферат, доповідь. 

 

 

 

 

4. Тема 4 Основи топографічної підготовки та 

спортивного орієнтування 

 1. Основні відомості про мапи. 

2. Читання мап.  

3. Використання курвіметру, компасу. 

4. Орієнтування на місцевості.  

5. Мапа та рух по місцевості.  

6. Орієнтування на місцевості. 

7. Нанесення умовних позначень на мапу. 

8. Підготовка до  спортивного 

орієнтування. 

 

 

 

8 

 

 

 

16 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, 

доповідь. 

 

5. Тема 5. Спеціальне спорядження та вузли 

для спортивного туризму 

1. Догляд за спорядженням та його ремонт. 

2. Підготовка спорядження до походу. 

3. Спеціальне групове та особисте 

спорядження в залежності від виду туризму 

і складності походу. 

4.Мотузки, які використовуються у 

спортивному туризмі. 

5. Вузли для зв'язування мотузок 

однакового діаметру. 

6. Вузли петель. 

7. Вузли для прив'язування до опори. 

8. Допоміжні вузли. 

9. Призначення туриських вузлів. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, 

реферат, повідомлення. 

 

6. Тема 6. Подолання природних перешкод та 

змагання зі спортивного туризму 

1.Способи подолання водних перешкод. 

2.  Види переправ. 

3. Одиночні переправи. 

4. Групові переправи. 

5. Переправи над водою. 

6. подолання гірських переправ. 

7. Правила проведення змагань з 

туристських спортивних походів. 

8. Змагання з пішохідного туризму 

проводяться на дистанціях. 

9. Положення про змагання зі спортивного 

туризму. 

10. Суддівство та визначення результатів. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, 

доповідь. 

 

7. Тема 7.  Організація харчування у 

туристичних походах 

1.Схеми організації харчування в 
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багатоденних походах. 

2. Основні характеристики продуктів 

харчування. 

3. Складання меню для походу. 

4. Способи термообробки та їх аналіз. 

5. Особливості харчування в умовах 

низьких температур, на великих висотах, у 

печерах. 

6. Основні характеристики добового 

харчування: калорійність, харчова цінність. 

 

6 

 

10 

Конспект,  

усне опитування, 

реферат, доповідь. 

 

8. Тема 8. Особливості організації та 

проведення походів із різних видів 

туризму. 

1. Поняття “стратегія” походу. Відмінність 

стратегії походів різних категорій 

складності.  

2. Поняття “тактика” походу. Планування 

денного переходу: графік пересування, 

розпорядок різних заходів протягом дня, 

вибір часу та місця ночівлі.  

3. Особливості тактики експедиції, 

навально-тренувального походу.  

4. Побудова тактики подолання складних 

ділянок, оцінка обставин і характеру 

перешкод, засобів страхування та 

самострахування, а також визначення 

можливих дій на випадок виникнення 

екстремальних ситуацій. 

5. Фактори, що можуть зумовити 

необхідність відмовитись від подолання 

маршруту або його ділянок.  

6. Обов’язки тих, хто йде попереду і 

замикає групу.  

7. Місце керівника на маршруті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, тестові 

завдання, доповідь. 

 

9. Тема 9. Екстремальні ситуації в туристській 

діяльності. 

1. Аналіз даних про нещасні випадки 

(травматизм) у різних видах туризму. 

2.  Забезпечення безпеки подорожі, 

страхування і самострахування. 

3. Колективне обговорення рішень у 

складних та екстремальних ситуаціях і 

відповідальність кожного за всіх. 

4. Необхідність комплексу захисних заходів 

організаційного, технічного, виховного та 

навчального характеру. 

5. Приклади накопиченого досвіду з питань 

безпеки у походах. 

6. Правила санітарії та гігієни. Перша 

долікарська допомога 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, 

реферат, доповідь. 

 

10. Тема 10. Педагогічні та психологічні 

аспекти дитячо-юнацького туризму. 

 

 

 

 

 

 



1. Поняття психологічного клімату 

туристської групи.  

2. Конфлікти, причини їх виникнення та 

способи усунення. 

3. Позитивні та негативні чинники 

фізичного розвитку дитини. 

4. Вправи на розвиток спеціальних 

навичок, необхідних для обраного виду 

туризму. 

5. Дитячо-юнацький туризм.  

6. Виховання юних туристів. 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

 

 

 

Конспект,  

усне опитування, тестові 

завдання, доповідь. 
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Тематика індивідуальних завдань 

 
Виконання індивідуального  навчально-дослідного  завдання (ІНДЗ) 

ІНДЗ виконується студентами самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу та 

оприлюдненні результатів під час проведення підсумкового практичного заняття з 

дисципліни. 

 

Тематика індивідуальних завдань 

Завдання 1 
 Визначити зміст основних понять та записати їх у словник:  

- спортивний туризм, - лінійна побудова маршруту, - види спортивного туризму, - 

кільцева побудова маршруту, - форми спортивного туризму, - радіальна побудова 

маршруту, - туристський похід, - посадова інструментовка туристської групи, - категорія 

складності, - техніка туристського походу, - ступінь складності, - тактика туристського 

походу, - туристський досвід, - туристський бівуак, - вид програми змагань; - дистанція 

змагань; - етап дистанції змагань; - клас дистанції; - категорія трудності природної 

перешкоди; - контрольний час на змаганнях з виду спортивного туризму; - оптимальний 

час на змаганнях з виду спортивного туризму; - положення про змагання зі спортивного 

туризму; - ранг змагань; - смуга перешкод; - крос-похід; - спеціальні завдання; - 

рятувальні роботи; - бальна оцінка етапу; - самострахування; - командне страхування; - 

основна мотузка; - допоміжна мотузка; - карабін; - тормозний пристрій; - система 

"поліспаст"; - перильна мотузка; - вантажні перила; - організація супроводження; - схема 

дистанції; - штраф за порушення; - пріоритет етапів.  

 

 

Завдання 2 

Знати призначення вузлів. Підібрати найбільш доцільний спосіб в'язання вузлів. 

Звертати увагу щодо виконання правильного ”малюнку” вузлів. Довести уміння в'язати 

вузли до автоматизму. 

Туристські вузли для зв’язування мотузок однакового діаметру: - прямий; - 

зустрічний; - ткацький; - грепвайн; різного діаметру: - академічний; - брам шкотовий.  

 Туристські вузли вузли петель - провідник; - вісімка; - подвійний провідник; - 

булінь.  

Туристські вузли для закріплення мотузки на опорі - удавка; - карабінна удавка; - 

кренделя.  

Допоміжні вузли. - схоплюючий; - австрійський схоплюючий; - стремено. 

 



Теми рефератів 
1. Туризм як явище громадського життя. Характеристика основних документів, що 

регламентують спортивний туризм учнівської та студентської молоді.  

2. Класифікація спортивного туризму. Класифікація походів  

3. Вимоги до керівника туристської групи, його обов’язки.  

4. Комплектування туристської групи. Вимоги до учасників туристських походів різної 

складності, їх права та обов’язки.  

5. Розробка маршруту походу. Розробка плану-графіка походу. Лінійна, кільцева і 

радіальна схеми побудови маршруту. Запасні й аварійні варіанти.  

6. Зміст та оформлення маршрутних документів для походів різної складності.  

7. Адміністративно-господарська інструментовка туристської групи. Характеристика 

роботи по адміністративно-господарським посадам протягом туристського циклу.  

8. Краєзнавча інструментовка туристської групи. Характеристика роботи по краєзнавчим 

посадам протягом туристського циклу.  

9. Маршрутні документи. Фінансове забезпечення туристського походу. Кошторис 

походу.  

10. Групове спорядження для багатоденних походів: характеристика, особливості, 

підготовка, використання.  

11. Індивідуальне спорядження для багатоденних походів: характеристика, особливості, 

підготовка, використання.  

12. Харчування у багатоденних походах: вимоги до упорядкування меню; розрахунки 

кількості продуктів для багатоденного походу; підготовка, транспортування та 

використання продуктів.  

13. Медичне забезпечення туристського походу.  

14. Надання першої допомоги в походах при травмах.  

15. Надання першої допомоги при захворюваннях, можливих у походах.  

16. Фізична підготовка туристів.  

17. Тактика руху групи на маршруті. Техніка подолання природних перешкод в 

ступеневих походах.  

18. Орієнтування на місцевості в поході. Визначення сторін горизонту за природними 

ознаками.  

19. Організація біваку, бівачні роботи. Типи багать.  

20. Організація дозвілля юних туристів в поході.  

21. Безпека життєдіяльності в процесі підготовки та проведення туристських походів.  

22. Підведення підсумків походу. Звіт про подорож. Першість на кращу туристську 

подорож.  

23. Гірський туризм. Особливості проведення походів з гірського туризму.  

24. Водний туризм. Особливості проведення походів з водного туризму.  

25. Лижний туризм. Особливості проведення походів з лижного туризму.  

26. Велосипедний туризм. Особливості проведення походів з велосипедного туризму.  

27. Організація та проведення змагань зі спортивного туризму.  

28. Техніка організації та подолання водних перешкод та їх суддівство:  навісна переправа 

через річку;−  переправа через річку по колоді. 

29. Техніка організації та подолання водних перешкод та їх суддівство:  переправа через 

річку вбрід з використанням перил;−  переправа через річку вбрід стінкою;−  подолання 

канави, струмка, рову з використанням підвішеної вірьовки− (маятником);  рух по 

жердинах;−  рух по купинах. 

30. Техніка організації та подолання гірських перешкод та їх суддівство:  навісна 

переправа через яр (скельна);−  крутопохила переправа.  

31. Техніка організації та подолання гірських перешкод та їх суддівство:  переправа через 

яр по колоді;−  переправа по вірьовці з перилами. 



32. Техніка організації та подолання гірських перешкод та їх суддівство:  підйом по 

скельній ділянці або схилу;−  траверс скельної ділянки або схилу;−  траверс схилу з 

альпенштоком.  

33. Техніка організації та подолання гірських перешкод та їх суддівство:  спуск по схилу 

(в т.ч. спортивним способом);−  спуск по вертикальних перилах;−  транспортування 

“потерпілого”. 

34. Тактика подолання дистанції з техніки пішохідного туризму.  

35. Планування дистанції „Смуга перешкод” І-ІІ класів.  

36. Планування дистанції „Крос-похід” І-ІІ класів.  

37. Умови та схема дистанції „Смуга перешкод”  

38. Визначення результатів змагань з пішохідного туризму. Комплексний залік.  

39. Склад і обов’язки суддів на змаганнях зі спортивного туризму.  

40. Безпека життєдіяльності в процесі підготовки та проведення туристських змагань. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних 

матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю. Залік 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом 

завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною 

літературою, а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді 

реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Туризм, як вид спорту. Визначення терміну „туризм”.  

2. Організаційний розрахунок виїзду групи.  

3. Техніка подолання природних перешкод.  
  

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 



8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація оздоровчої системи або заходу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями  оцінювання індивідуальних завдань є знання фактів, явищ. Вірне, науково 

достовірне їх пояснення. Оволодіння науковими термінами, поняттями, законами, 

методами, правилами; вміння користуватися ними при поясненні нових фактів, 

розв’язуванні різних питань і виконанні практичних завдань. Максимальна ясність, 

точність викладу думки, вміння відстоювати свої погляди, захищати їх. Знання повинні 

мати практичну значимість.  

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.  

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  



Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), туристичне 

обладнання,   спортивні приладдя та зали. 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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