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Навчальна програма дисципліни «Основи туристично-

краєзнавчої роботи та організація туристичних походів» націлена

на:

- формування фахових знань у студентів з теорії та методики

викладання даної дисципліни;

- спонукання студентів до самовдосконалення та вивчення

традицій і звичаїв рідного краю;

- розширення знань з основ здорового способу життя та

організації туристичних походів з учнями загальноосвітніх шкіл

та молоддю.



Метою викладання навчальної дисципліни є формування  цілісної системи методичних знань щодо основ організації та 

методики туристичної роботи, а також проведення туристичних походів по рідному краю з учнями загальноосвітніх шкіл 

для озброєння їх поглибленими знаннями про історію рідного краю. . 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1. Виховання майбутніх спеціалістів в дусі високої ідейності і моралі, справжніх цінностей та людської гідності.

2. Забезпечити теоретичну і практичну підготовку студентів допрофесійної діяльності вчителя фізичної

культури в аспекті туристично-краєзнавчої роботи

3. Сприяти формуванню у студентів творчого світогляду, вихованню педагогічного мислення та набуттю

системи теретичних та практичних  спеціальних знань, які будуть необхідні в подальшій педагогічній професійній 

діяльності.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі компетентності:

загальні:

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;       

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

спеціальні :

- здатність до забезпечення охорони життя й здоров'я учнів в освітньому процесі та позаурочній діяльності

- здатність розвивати в учнів уміння й навички дій різних видів рухової активності, а також роботи в команді, 

взаєморозуміння та взаємодопомоги методами й засобами фізичного виховання;

- здатність оволодівати базовими й новими видами фізкультурної діяльності, здійснювати пошук, аналіз і оцінку

інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення 

професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Тема 1. Масовий туризм і його місце в системі фізичного виховання. Джерела розвитку 

туризму. 

Тема 2. Система туристсько-краєзнавчої роботи у школі.

Тема 3. Особливості організації та методика проведення піших і гірських турпоходів з

школярами. Забезпечення безпеки.

Тема 4. Розробка маршруту навчально-тренувального походу.

Тема 5. Рятувальні роботи в туристичних мандрівках та надання долікарняної медичної

допомоги.

Тема 6. Техніка навісної переправи. Методика навчання технічних прийомів при 

проходженні по навісній переправі.


