
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1. 

 «Самодіяльний туризм» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

241 Готельно-ресторанна справа /  Готельно-

ресторанна справа 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр  

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: ; з них 

лекцій/практичних 

150 (лекції – 26 год., практичні – 28 год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни Гринасюк Анастасія Русланівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Основи туризмознавства, історія туризму та 

системи гостинності 

Що буде вивчатися Створення та функціонування самодіяльної 

туристичної організації. Методика 

категоріювання туристичних маршрутів та 

принципи роботи маршрутно-кваліфікаційна 

комісії. Організація та управління спортивно-

оздоровчими туристичними походами. 

Організація побуту, харчування та постачання 

в туристичному поході. Охорона здоров’я в 

туристичному поході. Критичні ситуації в 

туристичному поході та їх подолання. 

Організаційно-масовий напрям діяльності  

самодіяльної туристичної організації. 

Екскурсійний напрям діяльності  самодіяльної 

туристичної організації. Навчально-

методичний напрям діяльності  самодіяльної 

туристичної організації. 

Чому це цікаво/треба вивчати Самодіяльний або спортивно-оздоровчий 

туризм набирає популярність. Така тенденція 

зумовлена розширенням туристичної 

інфраструктури, збільшенням кількості 

туристичних клубів, що надають послуги із 

організації туристичних походів піших, 

водних, велосипедний, гірських або лижних. 

Процес підготовки, вибору маршруту, підбір 

спорядження та групи туристів, організація 

харчування, поведінка в критичних ситуаціях 

таких як втрата спорядження, провізії, 

подолання психологічного аспекту тощо є 

важливими складовими у вивченні 

дисципліни.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Вивчити особливості функціонування та 

організації діяльності самодіяльної 

туристичної організації; розробляти статут 

самодіяльної туристичної організації; вивчити 

принципи організації та проведення 

туристичних змагань; оволодіти методику 



категоріювання туристичних маршрутів; знати 

загальні вимоги до проведення туристичного 

походу; створювати туристичні маршрути; 

оволодіти знаннями ведення документації 

отримання дозволу в маршрутно-

кваліфікаційній комісії для організації 

туристичного походу; самостійно розробляти 

програму туристичного походу та його 

кошторис.  

Як можна користуватися набутими  

знаннями й уміннями (компетентності) 

Програма курсу забезпечує компетентності: 

Загальні компетентності: здатність зберігати 

та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і 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, 

вести здоровий спосіб життя; здатність 

працювати в команді; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. Спеціальні 

компетентності: розуміння предметної 

області і специфіки професійної діяльності. 

Результати навчання: виконувати самостійно 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях та відповідати за результати своєї 

діяльності; діяти у відповідності з принципами 

соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості; зберігати та примножувати 

досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати різні 

види та форми рухової активності для ведення 

здорового способу життя. 

Інформаційне забезпечення Використання  інформаційного  пакету  

навчально-методичних матеріалів в системі 

управління навчанням Moodle ВНУ імені Лесі 

Українки та авторських розробок 

Web-посилання на опис (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті факультету 

(інституту) 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki 

 

 


