
Анотація навчальної дисципліни 

«Організація самодіяльного туризму»  

 

 Інформація про факультети, рівні вищої освіти, курси навчання.  

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних економічних відносин і 

туристичного бізнесу.    

 Цільова аудиторія – студенти молодших курсів.  

 Попередні умови для вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни 

передбачає попереднє засвоєння кредитів з основ туристичного бізнесу.      

 Семестр: 2.  

 Факультет (навчально-науковий інститут), кафедра, що забезпечують 

викладання: факультет міжнародних економічних відносин і туристичного 

бізнесу, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 

 Місце проведення занять: приміщення навчальних аудиторій Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна  

 Контактні дані розробників робочої програми навчальної дисципліни: 

к.і.н., доцент Посохов Іван Сергійович (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 366а; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz_hnu@ukr.net).  

 Місце і час прийняття заяв на запис студентів на вивчення дисципліни: 

до 20 травня 2017 р.  

 Науково-педагогічні працівники, що залучені до викладання дисципліни: 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Посохов Іван Сергійович  

 Мета дисципліни: формування об'єктивного ставлення до самодіяльного 

туризму, уміння складати документацію, кошториси, плани і маршрути 

самодіяльних туристичних подорожей і екскурсій, засвоєння прийомів роботи з 

туристичними колективами.       

 Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної 

дисципліни студенти набудуть компетентностей: складати необхідну 

документацію, кошториси, плани, маршрути самодіяльних туристичних 

подорожей та екскурсій; підготувати групу до подорожей та туристичних змагань.     

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи. Заплановано 12 

(дванадцять) тем, які вивчаються протягом 64 годин аудиторних занять (32 год. – 

лекції, 32 год. – семінарські та практичні заняття).    

 Тема № 1. Нормативно-правові основи формування туристичної організації 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.)  

 Тема № 2. Організаційна структура самодіяльного туризму (Лекцій – 3 год. 

Сем. – 2 год.).  

 Тема № 3. Оформлення і форми діяльності туристичної організації (Лекцій 

– 3 год. Сем. – 2 год.) 

 Тема № 4. Основи психологічної роботи з групою (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 

год.) 

Тема № 5. Спортивний напрям діяльності туристичної організації (Лекцій 

– 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 6. Організаційно-масовий напрям діяльності туристичної 

організації  (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 7. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристичної організації  

(Лекцій – 2 год. Сем. – 4 год.) 
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Тема № 8. Навчально-методичний напрям діяльності туристичної 

організації  (Лекцій – 3 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 9. Підготовка та проведення пішохідного походу  (Лекцій – 3 год. 

Сем. – 4 год.) 

Тема № 10. Підготовка і проведення велосипедного походу  (Лекцій – 3 год. 

Сем. – 4 год.) 

Тема № 11. Підготовка і проведення автомобільного походу (Лекцій – 3 год. 

Сем. – 4 год.) 

Тема № 12. Змагання з туристичного багатоборства (Лекцій – 2 год. Сем. 

– 2 год.) 

   Методи контролю результатів навчання: поточний контроль у 

формі опитування, тестування, підсумкового контролю у формі заліку.   
 


