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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Курс «Спортивний туризм» - обов’язкова дисципліна з циклу професійної 
підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою 
«Туризм ОКР «Бакалавр». Програма курсу побудована з урахуванням нової 
ролі людини у сучасному суспільстві, з необхідністю формувати у 
випускника уміння адаптуватися до умов професійної діяльності. 
Теоретичні знання, під час вивчення дисципліни, повинні сприяти 
формуванню чіткого уявлення про особливості видів активного дозвілля, 
головні досягнення та здобутки у популяризуванні активних видів дозвілля 
у різних регіонах України.  

Мета та цілі 

Головною метою є навчальної дисципліни "Спортивний туризм" в системі 
підготовки фахівця в туристській галузі - ознайомити студентів із 
туристським потенціалом України, який використовується і може бути 
залучений для підняття іміджу України на світовому туристському ринку. 
Цей курс є одним із фундаментальних для оволодіння напрямом підготовки 
«туризм». Завдання дисципліни: сформувати знання про об’єкт і предмет 
вивчення спортивного туризму, його структуру, види; розвивати уміння 
застосовувати набуті теоретичні знання на практиці; навчити працювати з 
географічними картами під час подорожей; удосконалити фізичну та 
технічну підготовку студентів при виконанні практичних завдань; 
виховувати почуття колективізму, патріотизму засобами гри, змагань, 
туристичних походів тощо; пропагувати здоровий спосіб життя. 



Результати 
навчання 

 
 
 
 
 

Softskills: 
соціально-

психологічніасп
ектипрофесійної
компетентності, 
щовідповідають
заявленимцілям

програми 

Знати та розуміти предметну  область та розуміння специфіки професійної 
діяльності; знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ; 
аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  ідентифікувати 
туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися; 
встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей; 
професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних 
ситуаціях. 
Softskills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): К05. 
Прагнення до збереження навколишнього середовища. Вміння виявляти, 
ставити і вирішувати проблеми. Навички міжособистісної взаємодії. 
Здатність планувати та управляти часом. Працювати в команді та 
автономно. 

 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Безпека в туризмі», «Організація туристичних 
подорожей». 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Тема 1. Теоретичні 
основи спортивного 

туризму. 

Становлення та етапи спортивного туризму. 
Поняття й суть спортивного туризму. Основні 
нормативно-правові акти в галузі спортивного 

туризму. 

практичні 
завдання 

 

Тема 2. Організаційно-
управлінська структура 
спортивного туризму. 

Правовий статус та структура Федерації 
спортивного туризму України. Повноваження 

Федерації спортивного туризму України. Туристські 
секції (клуби) та туристські табори. 

практичні 
завдання 

 
 

Тема 3. Види спортивного 
туризму. Пішохідний та 

гірський туризм. 

Пішохідний та гірський туризм та особливості їх 
організації. Змагання з пішохідного та гірського 

туризму. 

практичні 
завдання 

 

Тема 4. Водний туризм, 
велосипедний та лижний 

туризм. 

Особливості організації змагань з водного, 
велосипедного та лижного туризму.  Водний похід 

та особливості його організації. Особливості 
проведення велопоходів. 

практичні 
завдання, 
підготовка 

презентацій 
 

Тема 5. Спелеотуризм. 
Автомобільний та мото- 

туризм та вітрильний 
туризм. 

Печери України та спелеотуризм. Особливості авто 
та мото- туризму. Вітрильний туризм в Україні, 

походи та змагання. 

практичні 
завдання. 
Підготовка 

презентацій. 

Тема 6. Організація та 
проведення туристських 

походів. Маршрутна 
документація. 

Комплектування та самоврядування туристичної 
групи. Основні обов'язки кожної посади протягом 

туристично-краєзнавчого циклу. Поняття 
краєзнавчих посад та робота на чергових посадах. 
Планування маршруту походу. Організація руху та 

орієнтування в поході. 

практичні 
завдання. 
Підготовка 

презентацій 
 

Тема 7. Правила 
організації та проведення 

туристичних походів з 
учнівською та 

Повноваження адміністрації навчальних закладів та 
інших організацій освіти, що проводять туристичні 
подорожі. Вимоги щодо формування туристичних 
груп учнівської та студентської молоді. Обов'язки і 

практичні 
завдання 
підготовка 

презентацій. 



студентською молоддю. права керівника та учасника туристичної подорожі з 
учнівського та студентською молоддю. Оформления 

маршрутної документації на проведення 
туристичннх подорожей з активними способами 

пересування з учнівською та студентською 
молоддю. 

Тема 8. Спортивна 
класифікація та 

нормативні вимоги зі 
спортивного туризму. 

Класифікація маршрутів туристcьких спортивних 
походів. Загальні вимоги до учасників змагань і 

керівників спортивних походів. Розрядні норми та 
вимоги спортивних туристських походів. Розрядні 
норми та вимоги з техніки спортивного туризму. 

практичні 
завдання, 

захист 
презентацій. 

Тема 9. Охорона здоров’я 
в туристському поході. 

Безпека у походах. 

Медичні вимоги до учасника туристичного походу. 
Самоконтроль під час туристського походу. Перша 
медична допомога в туристському поході. Основні 

прийоми реанімації. Обов'язки санінструктора в 
туристському поході. Гігієна туриста. Безпека в 

туристичних походах. 

Практичні 
завдання, 

захист 
презентацій. 

Тема 10. Топографічна 
підготовка та спортивне 

орієнтування. 

Загальні положення орієнтування на місцевості. Рух 
за азимутом. Карта та рух по місцевості. Спортивне 
орієнтування та карта. Спортивна карта та її зміст. 
Точність спортивних карт. Рельєф його перетин та 

розміри умовних знаків. 

практичні 
завдання, 

захист 
презентацій 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайнтестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовний модуль 1 (Теми 1-10) 60 

Підсумковий контроль (залік) 40 

 
 
 
 



 
 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


