
  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

САМОДІЯЛЬНИЙ ТУРИЗМ 

Спеціальність 

242  Туризм 

 

Освітньо-професійна програма ТУРИЗМ 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

2 кредити / 60 годин 5 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Різновид туризму, який виділяється за такою систематизаційною 

ознакою як ступінь організованості (організований та 

неорганізований); форма неорганізованого туризму, де 

туристські послуги та потреби забезпечуються на основі 

самодіяльності туристів. При цьому, туристи самі обирають 

маршрути, спосіб пересування, забезпечують собі харчування, 

нічліг і місце відпочинку. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Загальні поняття та завдання самодіяльного туризму; 

нормативно-правові основи формування самодіяльної 

туристичної організації; особливості функціонування та 

організації діяльності самодіяльної туристичної організації; 

основні напрями діяльності самодіяльної туристичної 

організації; принципи організації та проведення туристичних 

змагань; методику категоріювання туристичних маршрутів; 

принципи роботи маршрутно-кваліфікаційної комісії; загальні 

вимоги до проведення туристичного походу. Предметом 

вивчення дисципліни є система знань, які повинні 

використовуватися на практиці та ознайомлення здобувачів з 

загальноприйнятими нормами у сфері туризму. 

Чому це 

цікаво\потрібно 

вивчати (мета) 
 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань щодо напрямів 

діяльності самодіяльної туристичної організації, її структурою та 

нормативно-правовими основами формування. Для досягнення 

мети необхідно виконати такі завдання: ознайомити студентів із 

нормативно-правовою базою створення та функціонування 

самодіяльної туристської організації; розглянути основні 

напрями діяльності самодіяльної туристської організації; 

сформувати знання про організацію та проведення спортивно-

оздоровчого туристичного походу. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

Розробляти статут самодіяльної туристичної організації; створювати 

туристичні маршрути; оформлювати документів для отримання 

дозволу в маршрутнокваліфікаційній комісії. 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf
http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній 

системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність проводити моніторинг ринку туристичних послуг. 

Здатність застосовувати організаційні й технологічні процеси 

суб’єкта туристичної сфери. 

Структура 

дисципліни 

Тема 1. Нормативно-правові основи самодіяльного туризму 

Тема 2. Організаційна структура самодіяльного туризму 

Тема 3. Оформлення і форми діяльності туристичної організації 

Тема 4. Основи психологічної роботи з групою 

Тема 5. Спортивний напрям діяльності туристичної організації 

Тема 6. Екскурсійно-масове спрямування діяльності туристичної 

організації 

Тема 7. Навчально-методичне спрямування діяльності 

туристичної організації 

Тема 8. Підготовка і проведення пішохідного походу 

Тема 9. Підготовка і проведення велосипедного походу 

Тема 10. Підготовка і проведення автомобільного походу 

Міжпредметні 

зв’язки 

Знання з даного курсу будуть використовуватися при 

вивченні дисциплін: «Організація обслуговування в 

готелях», «Технологія та організація туристичної 

діяльності»,   

Політика оцінювання 

та академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно 

до Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної 

дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти 

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та 

екзаменів заборонено (в тому числі і з використанням 

мобільних девайсів). 



  

Рекомендована 

 література 

1. Правила проведення туристичних походів, експедицій і 

екскурсій з учнівською і студентською молоддю України, – 

Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. Випуск 

ІІ. К.: 2018 

2. Сокол Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні: 

Навч. посіб. – К.: Рокор, 2015. – 200 с. 25.  

3. Спортивний туризм: Правила змагань. – К.: ФСТУ, 2018. – 

137 с. 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 
Семінарські 10 

Самостійна робота 30 

ЕКЗАМЕН 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ТИРОН 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

E-mail: tyron.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

https:/ dn.chic.cv.ua 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії туризму, іноземних мов 

Протокол № __ від ___ ___________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії _________ Наталія СТОЛЯР 
                        (підпис)    

https://idgu.in.ua/
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