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Самостійна робота студентів над опануванням навчального матеріалу з 

дисципліни організації і методики туризму дає змогу систематизувати, 

узагальнити, закріпити знання отриманні під час аудиторних занять, а також 

активізувати пізнавальну діяльність студентів. Під час самостійної роботи студент 

опановує необхідні знання, вміння і навички, вчиться планомірно і систематично 

працювати, мислити, формує свій стиль розумової діяльності. Формуються вміння 

застосовувати набуті знання на практиці і у професійній діяльності 

 

Питання для самостійної роботи студентів. 

 

1. Історія розвитку спортивного туризму. 

2. Організація і методика пішохідного туризму. 

3. Організація і методика пішохідного туризму. 

4. Організація і методика гірського туризму. 

5. Організація і методика водного туризму. 

6. Організація і методика вело туризму. 

7. Центри гірськолижного туризму в Україні. 

8. Організація спелеотуризму, головні центри, спорядження. 

9. Охорона здоров’я в туристичному поході. 

10. Організація руху під час туристичного походу. 

11. Масові туристичні заходи. 

12. Охорона природи під час туристичного походу. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ. 

 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу підготовки 

фахівців за ECTS індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 

виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних 

студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. 

Варіанти ІНДЗ відповідає змісту основних модулів курсу і тісно пов’язана з 

практичними потребами підготовки викладача фізичної культури як до 

навчальної, так і навчально-тренувальної роботи в ДЮСШ, спортивному клубі, 

загальноосвітній школі і т. д . 

Відповідно до навчального плану здобувачі виконують контрольну роботу. 

Для послідовного та 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 письмової роботи — не більше 12 сторінок формату А4. Вона 

повинна містити вступ, основну частину та висновки. Наприкінці роботи 



наводиться список використаної літератури, вказується дата виконання і 

ставиться підпис. 

Керівництво ІНДЗ здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. 
Організація і контроль за процесом підготовки й захисту ІНДЗ покладаються на 

завідувача кафедри. 

 

Таблиця 3 
Остання цифра номера залікової 

книжки студента 
Номер у списку рефератів 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 1 

7 2 

8 3 

9 4 

0 5 

Теми письмових робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на 

кафедрі досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт. 

Текст ІНДЗ можна використати для наступного написання курсової роботи. 

Орієнтовні теми рефератів, рекомендована література для опрацювання наведені 

додатку. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 
1. Історія розвитку туризму. 

2. Традиції і сучасний стан розвитку видів спортивного туризму в Україні. 

3. Спортивно-оздоровчий туризм як суспільне явище. 

4. Класифікація видів спортивного туризму. 

5. Особливості організації гірського туризму. 

6. Особливості організації лижного туризму. 

7. Особливості організації пішого туризму. 

8. Маркування туристичних маршрутів. 

9. Ресурсний потенціал та інфраструктура Українських Карпат для організації 

літніх ізимових видів туризму. 

10. Ресурсний потенціал та інфраструктура Криму для організації літніх і 

зимових видівтуризму. 

11. Ресурсний потенціал та інфраструктура Одеської області для організації 

пішохідноготуризму. 

12. Стан і перспективи розвитку підземного, водного й аеродинамічного туризму 

вУкраїні. 



13. Національні природні парки – осередки розвитку екологічного туризму в 

Україні. 

14. Нестандартні ситуації та нещасні випадки під час заняття спортивним 

туризмом,шляхи їх попередження. 

15. Орієнтування на місцевості 

16. Техніка для спортивного туризму 

17. Особливості індивідуальної та загальної підготовки в спортивному туризмі 

18. Найтиповіші захворювання і травми в туристичному поході. Надання 

першоїмедичної допомоги 

19. Організаційно-керівна роль гіда-провідника в туристичному поході. 

20. Формування авторитету лідера в очах туристичної групи. 

21. Природа конфліктів, способи їх уникнення та розв’язання. 

22. Комунікаційно-психологічні методи консолідації туристичної групи. 

23. Гірськолижні центри в Українських Карпатах 

24. Гірськолижні центри в Європі 

25. Склад туристичного спорядження, його підготовка й комплектування при 

організаціїспортивного туризму 

26. Організація харчування в туристичному поході. 

27. Категорійність туристичних походів. 

28. Вимоги щодо організації і проведення спортивно-туристичних походів 

29. Туризм і екологія. Екотуризм 

30. Організація руху в туристичному поході 

31. Організація і управління туристичними походами 

32. Теоретико-методичні основи організації спортивного туризму 

33. Організація і здійснення масових туристських заходів 

34. Класифікація туристичних маршрутів. 

35. Пересування по воді, долання водних перешкод. 

36. Пересування транспортними засобами 

37. Спорядження для гірськолижного туризму 

38. Особливості використання та функціонування GPS-приймачів 

39. Критичні ситуації в туристичному поході та їх подолання. 

40. Характеристика основних видів спортивного туризму. 

41. Масові види спортивного туризму. 

42. Конфлікти і конфліктні ситуації в туристичному поході. 

43. Соціально-психологічні основи організації спортивного туризму. 

44. Теоретико-методичні основи організації спортивного туризму. 

45. Охорона природи під час туристичного походу. 

46. Класифікація масових туристичних заходів. 

47. Обов’язки санінструктора в туристичному поході. Похідна аптечка. 



48. Характеристика основних продуктів харчування. 
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