
Анотація дисципліни «Спортивно-оздоровчий туризм»  

1. Назва дисципліни – “Спортивно-оздоровчий туризм”. 

2. Лектори – доц. Прасул Юлія Іванівна, к. геогр. н. 

3. Статус – вибірковий. 

4. Курс – 1 магістратури, 1 семестр. 

5. Кількість – кредитів – 4, академічних годин – 120 (у т.ч. лекції – 22, практичні заняття – 

22, самостійна робота – 76). 

6. Попередні умови для вивчення – знання основ рекреаційної географії, туризму, 

краєзнавства, базових географічних дисциплін.  

7. Опис курсу: Мета – формування у студентів-географів, що опановують професію 

географів-туризмознавців, фахового світогляду, базових теоретичних знань та практичних 

навичок, необхідних для роботи в освітніх, наукових та виробничих закладах туристичного 

спрямування По закінченню навчання мають бути сформовані такі компетентності: - базові 

уявлення про організацію спортивно-оздоровчих самодіяльних подорожей; - здатність до 

розробки та керівництва спортивно-туристичними маршрутами; - використання туристичних 

картографічних творів та карт для спортивного орієнтування. 

8. Структура курсу – Розділ 1. Теорія спортивно-оздоровчого туризму, Теми: Спортивно-

оздоровчий туризм як соціальне явище. Категорії кадрів, Підготовка до спортивно-оздоровчих 

походів, Організація спортивно-оздоровчих походів; Розділ 2. Методика проведення 

спортивно-оздоровчих подорожей, Теми: Тактика і техніка руху, Забезпечення автономності в 

подорожах, Забезпечення безпеки на маршруті.  

8. Форми та методи навчання – лекції, практичні роботи, консультації, індивідуальна та 

самостійна робота студентів згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань 

здійснюється шляхом захисту практичних робіт, проміжних та підсумкових контролів. 

10. Навчально-методичне забезпечення – робоча програма навчальної дисципліни, 

конспект лекцій (рукопис), підручники та навчальні посібники з даного курсу, завдання для 

практичних робіт, приклади завдань для проміжних та підсумкових контролів. 

11. Мова викладання – українська, російська (можливо для іноземних студентів). 

12. Список рекомендованої літератури: 

Базова література 

1. Курилова В., Сермеев Б. Справочник для начинающего туриста. – Одесса: Маяк, 

1990. – 184 с. 

2. Прасул Ю.І., Пономарьова А.В. Організація туристичних доходів /метод. посібник/. 

- Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010 

3. Щур Ю.В. Спортивно-оздоровчий туризм. - К. : Альтерпресс, 2003 

Допоміжна література 
1. Булгаков А.А. и др. Велосипедный туризм. – М.: Ключ, 1998. 

2. Григорьев В.Н. Водный туризм. – М., 1990. 

3. Котов Г.Г. Автомобильный туризм. – М., 1986. 

4. Куликов В. М., Константинов Ю. С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. – М., 2002. – 72 с.  

5. Несвітайло О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм у Харківській області. - Харків : 

Б.в., 2005  

6. Соколов В.А., Ильин В.С. Велосипедный туризм. – М., 1992. 

7. Черновол В. Справочник туриста. – Ростов-на Дону: «Феникс», 2001.- 224 с. 

8. Шимановский В.Ф. и др. Питание в туристском путешествии. – М., 1986. 

Інформаційні ресурси 
 Накази, постанови; Збірник законодавчих і нормативних актів про освіту; 

Інформаційно-методичні вісники: Спортивний туризм, Туризм і краєзнавство. 


